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Z prac Wydzia³ów

Wydzia³ RG

* Zakoñczono prace przy przebudowie sieci
wodoci¹gowej oraz budowie sieci kanalizacji
ogólnosp³awnej w ul. Marii Sk³odowskiej-
Curie. Inwestycja zosta³a odebrana.

* Zakoñczono remont dachu na sali gimna-
stycznej Gimnazjum nr 2. Wykonawca zg³o-
si³ prace do odbioru.

* Trwaj¹ prace przy budowie trybun na sta-
dionie miejskim. Po wykonaniu drena¿u te-
renu, wykonawca montuje obecnie elementy
betonowe pod przysz³¹ konstrukcjê trybuny.

Wydzia³ GGiOŒ

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 18.10.2007 r. do 08.11.2007 r.:
- wykazu lokali mieszkalnych przeznaczo-
nych do sprzeda¿y na rzecz najemców po³o-
¿onych przy ul. Wojska Polskiego 2, 
ul. Drzyma³y 19, ul. Drzyma³y 6, ul. Drzy-
ma³y 16, ul. Kolejowej 32, ul. Miskiewicza 3,
ul. Ma³achowskiego 1 w Chojnowie (Zarz¹-
dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia
18 paŸdziernika 2007 r. Nr 126/2007).
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo 
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami win-
ny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Choj-
nowie w terminie do dnia 29.11.2007 r.

Wraki na ulicach
Stare, porzucone, uszkodzone niechciane -
sprawa pozostawianych na publicznych i nie-
publicznych drogach samochodów staje siê 
w naszym mieœcie problemem. Chojnowska
policja, wspólnie z w³adzami miasta, chce
temu zaradziæ. Tego typu sprawy reguluj¹
przepisy Prawa o ruchu drogowym i Ustawa
o odpadach. Generalnie, porzucane pojazdy,
nie dopuszczone do ruchu, bêd¹ zabezpieczane
przez pomoc drogow¹. W myœl przepisów, po
okresie 6 miesiêcy, zostan¹ usuniête (wywie-
zione na z³omowisko), a kosztami miasto ob-
ci¹¿y w³aœciciela. 

Rozpoczynaj¹c akcjê policja prosi miesz-
kañców o wspó³pracê i zg³aszanie aut zapar-
kowanych w okolicy i od d³u¿szego czasu
nieu¿ytkowanych. Podobnie rzecz ma siê 
z pojazdami sprowadzanymi z zagranicy,
które nie s¹ zg³oszone do rejestracji (bez tablic
rejestracyjnych). Funkcjonariusze policji,
wspólnie z przedstawicielami Urzêdu Miejskiego
przeprowadz¹ w najbli¿szym czasie wspólne
dzia³ania zmierzaj¹ce do usuniêcia z terenu
miasta takich pojazdów.
Zgodnie z prawem:
1. Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyj-
nych lub pojazd, którego stan wskazuje na to,
¿e nie jest u¿ywany, mo¿e zostaæ usuniêty z drogi
przez stra¿ gminn¹ lub policjê na koszt w³aœ-
ciciela lub posiadacza.
2. Pojazd usuniêty w trybie okreœlonym w punk-
cie 1 nieodebranym na wezwanie gminy przez
uprawnion¹ osobê w terminie 6 miesiêcy od dnia

usuniêcia, uznaje siê za porzucony z zamia-
rem wyzbycia siê. Pojazd ten przechodzi na
w³asnoœæ gminy z mocy ustawy.
3. Przepisu punktu 2 nie stosuje siê, gdy nie-
odebranie pojazdu nast¹pi³o z przyczyn nie-
zale¿nych od osoby zobowi¹zanej.
4. Przepis punktu 2 stosuje siê odpowiednio,
gdy w terminie 6 miesiêcy od dnia usuniêcia
pojazdu nie zosta³a ustalona osoba upraw-
niona do jego odbioru.
Art. ten dotyczy równie¿ pojazdów sprowadzo-
nych zza granicy pozostawionych na parkingach
bez tablic rejestracyjnych (do rejestracji).

Z wizyt¹ w Chojnowie 
18 paŸdziernika w naszym mieœcie goœci³a
czterdziestoosobowa grupa turystów z Niemiec.
Mieszkañcy Witten-Stockum, wizytê w naszym
mieœcie rozpoczêli od spotkania z w³adzami
miasta i gminy Chojnów. Goœci przywita³
burmistrz Jan Serkies i wójt Barbara Jasiñska.

Cz³onkowie tej wycieczki, to w czêœci byli
mieszkañcy naszego regionu. Dla jednych
by³a to zatem podró¿ sentymentalna, dla po-
zosta³ych wycieczka poznawcza. Wiele cie-
kawych informacji o przesz³oœci miasta turyœ-
ci dowiedzieli siê podczas wizyty w choj-
nowskim muzeum, a spacer po ulicach miasta
by³ przekrojem historii i wspó³czesnoœci. Niemcy
odwiedzili tak¿e nowoczesn¹ jednostkê Pañ-
stwowej Stra¿y Po¿arnej, a ich wizytê zakoñ-
czy³ koncert Gminnej Orkiestry Dêtej.

Wolne miejsca w WTZ 
Kierownik Warsztatu Terapii Zajêciowej 
w Chojnowie zaprasza do sk³adania podañ
osoby chc¹ce zostaæ uczestnikami WTZ.
Uczestnikami mog¹ byæ osoby posiadaj¹ce
orzeczenie o stopniu niepe³nosprawnoœci (znacz-
ny lub umiarkowany), niezdolne do podjêcia
pracy, które zakoñczy³y formalny tok naucza-
nia i ich wiek nie przekracza 45 lat. Osoby
niepe³nosprawne, przyjmowane do warsztatu
musz¹ posiadaæ w swoim orzeczeniu wska-
zanie do uczestnictwa w terapii zajêciowej.
W ramach prowadzonej terapii uczestnicy
otrzymuj¹ œrodki finansowe na trening eko-
nomiczny w wysokoœci do 20% najni¿szego
wynagrodzenia.
Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty

w siedzibie WTZ w Chojnowie, ul. Kolejowa 9
lub telefoniczny pod nr tel. (076) 8 188214.

W³adze miasta zapraszaj¹ Mieszkañców 
na uroczystoœci zwi¹zane z obchodami 

odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci. 

11 listopada (niedziela)11 listopada (niedziela)
godz. 11.30 - z³o¿enie wieñców pod Obeliskiem 

przy ul. Chmielnej, 
godz. 12.00 - uroczysta msza œwiêta w intencji Ojczyzny

w koœciele pw. œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a,
godz. 17.30 - koncert Legnickiej Orkiestry Symfonicznej 

w Miejskim Domu Kultury.
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Nadzwyczajne zebranie
nauczycieli
Pod takim has³em zebrali siê nauczyciele
Okrêgu Dolnoœl¹skiego we Wroc³awiu dnia
25.10.2007 r. W rzeczywistoœci by³a to pikie-
ta przed Urzêdem Wojewódzkim, w której
wziê³o udzia³ 350 nauczycieli z ró¿nych
Oddzia³ów Okrêgu Dolnoœl¹skiego. Nasz
Chojnowski Oddzia³ reprezentowa³a grupa 
9 nauczycieli miasta i gminy. Pracownicy
oœwiaty organizuj¹c pikietê we wszystkich woje-
wódzkich miastach w Polsce chcieli wyraziæ swo-
je niezadowolenie z projektu przysz³orocznego
bud¿etu, w którym kwota bazowa jest ni¿sza od
dotychczasowej o 48 z³., co grozi obni¿eniem
nauczycielskich i tak niewysokich pensji.
„Bronimy prawa do godnego ¿ycia”, „Na-
uczyciel po studiach 800 z³, pose³ po zawo-
dówce 13 tys. z³.” – pod takimi has³ami pro-
testowali zgromadzeni. Scenariusz we wszys-
tkich miastach by³ taki sam: Prezesi Okrêgów
przeka¿¹ na rêce wojewodów petycje, z któ-
rych wojewodowie dowiedz¹ siê, ¿e pikieta
jest protestem przeciwko zamro¿eniu lub obni-
¿eniu nauczycielskich wynagrodzeñ, a tak¿e
form¹ upomnienia siê œrodowiska oœwiatowe-
go o swoje zarobki.
We Wroc³awiu petycjê w imieniu zwi¹zkowców
z³o¿y³a Kol. Prezes Zarz¹du Okrêgu Dolno-
œl¹skiego - Miros³awa Chodubska na rêce Dyrekto-
ra Generalnego Urzêdu Wojewódzkiego - Marka
Maciejaka w obecnoœci Kuratora Dolnoœl¹skiego –
Beaty Paw³owicz. Pikieta by³a kolejnym kro-
kiem realizuj¹cym Uchwa³ê Zarz¹du G³ównego
ZNP z dnia 8.10.2007 r. Je¿eli podjête do tej
pory dzia³ania nie przynios¹ efektu w postaci
realizacji postulatów ZNP, w dalszej kolejnoœci
zorganizowana zostanie ogólnopolska pikieta 
w Warszawie, a nastêpnie strajk nauczycieli 
i pracowników oœwiaty.

Ku pamiêci Kaczmarskiemu
Listopad to miesi¹c, w którym szczególnie
wspominamy zmar³ych. Tych nam najbli¿-
szych, ale te¿ artystów, ulubionych wykonaw-
ców, ludzi sztuki. Wpisuj¹c siê w ten klimat
zapraszamy na koncert poœwiêcony jednemu
z najwa¿niejszych twórców polskiej piosenki,
zmar³emu przed trzema laty Jackowi Kacz-
marskiemu.

Kaczmarski, ¿y³ krótko, ale intensywnie. Zmar³
maj¹c 47 lat (rak prze³yku), zostawiaj¹c jed-
nak po sobie ogromn¹ spuœciznê literacko-
muzyczn¹. W jego dorobku mieœci siê kilka-
set piosenek, kilkanaœcie wydanych p³yt, kilka
ksi¹¿ek, tomików poetyckich, znaczna iloœæ felie-
tonów prasowych, a nawet libretto musicalowe.
Takiego w³aœnie Kaczmarskiego – poetê, hu-
manistê, filozofa, pragn¹ przypomnieæ (mo¿e
przedstawiæ?) cz³onkowie grupy “Trio £ódz-
ko-Chojnowskie”, która za poœrednictwem
naszej Gazety serdecznie zaprasza wszys-
tkich wra¿liwych na s³owo 17 listopada
(sobota) na godz. 19.00 w goœcinne progi
kawiarni Jubilatka.

Zaproszenie na koncert
Spo³eczne Ognisko Muzyczne serdecznie
zaprasza mieszkañców Chojnowa na koncert
z okazji narodowego œwiêta niepodleg³oœci.
Uczniowie Ogniska wyst¹pi¹ 9 listopada 
o godz. 16.00 w sali imprez Miejskiej Biblio-
teki Publicznej przy pl. Zamkowym 2.

Wymieñ dowód – ju¿ czas
Wymiana starych dowodów osobistych (zielone
ksi¹¿eczki) na nowe dowody plastikowe trwa
od 2001 roku. 
Zgodnie z ustaw¹ z 10 kwietnia 1974 r. o ewi-
dencji ludnoœci i dowodach osobistych proces
wymiany dowodów koñczy siê 31 grudnia
2007 r. W przyjêtej przez Sejm w dniu 7 wrzeœ-
nia b.r. ustawie, wyd³u¿ono okres pos³ugiwa-
nia siê starymi, ksi¹¿eczkowymi dowodami
osobistymi do dnia 31 marca 2008 roku. 
W myœl nowej ustawy, do 31 marca 2008
roku mo¿na pos³ugiwaæ siê ksi¹¿eczkowymi
dowodami osobistymi, w celu poœwiadcze-
nia to¿samoœci i obywatelstwa polskiego,
ale wnioski o nowy dowód osobisty nale¿y
nadal sk³adaæ do 31 grudnia 2007 roku! 
Wszyscy ci, którzy nie wymieni¹ do tego cza-
su starych dowodów na nowe, znajd¹ siê 
w trudnej sytuacji, poniewa¿ nie bêd¹ mogli
m. in.: za³atwiæ formalnoœci w urzêdach, odebraæ
listu poleconego na poczcie, wzi¹æ kredytu
bankowego, sprzedaæ lub kupiæ mieszkania, itp. 
Wydzia³ Spraw Obywatelskich Urzêdu Miej-
skiego wyd³u¿y³ godziny urzêdowania i przyj-
muje wnioski we wtorki i czwartki do godz.
18.00, w œrody do 15.50 i pi¹tki do godz. 16.00.
Aby wymieniæ dowód osobisty nale¿y :
1. Pobraæ wniosek o wydanie dowodu osobistego
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie - Wydzia³
Spraw Obywatelskich – parter, pokój nr 1 
lub ze strony internetowej: chojnow.eu 
2. Wype³niæ wniosek zgodnie z zamieszczo-
nym na nim pouczeniem – podpis na wniosku
sk³ada siê w obecnoœci urzêdnika przyjmu-
j¹cego wniosek. 
3. Dokonaæ wp³aty w kwocie 30,00 z³. w kasie
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
4. Osobiœcie z³o¿yæ wniosek w urzêdzie –
parter, pokój nr 1 za³¹czaj¹c do niego: 
- 2 aktualne, wyraŸne fotografie o wymiarach

35 x 45 mm przedstawiaj¹ce osobê bez nakrycia
g³owy i okularów z ciemnymi szk³ami w taki
sposób, aby ukazywa³y g³owê w pozycji lewego
pó³profilu z widocznym lewym uchem, z zacho-
waniem równomiernego oœwietlenia twarzy,
- dowód uiszczenia op³aty,
- odpis skrócony aktu urodzenia osoby, która
nie wst¹pi³a w zwi¹zek ma³¿eñski lub odpis
skrócony aktu ma³¿eñstwa wraz z adnotacj¹ 
o aktualnie u¿ywanym nazwisku. Zwalnia siê
z tego obowi¹zku osoby, których dokumenty
sporz¹dzone zosta³y w Urzêdzie Stanu Cywil-
nego w Chojnowie. W tym przypadku prosi
siê wnioskodawców o potwierdzenie danych
zawartych we wniosku w USC w Chojnowie,
ul. Kiliñskiego nr 5.

Zdarzy³o siê w Chojnowie
Miejski Dom Kultury w Chojnowie zaprasza
wszystkich chêtnych do wziêcia udzia³u w kon-
kursie literackim “Zdarzy³o  siê  w  Chojnowie...” 
Oczekujemy na teksty, w których poœred-
nim bohaterem bêdzie nasze miasto. Nie-
wa¿ne, czy opowiecie historie zabawn¹, czy te¿
smutn¹, czy bêdzie to rzecz o wielkiej mi³oœ-
ci, czy tylko zwyk³ym, codziennym dniu
Chojnowa. Mo¿ecie siêgaæ do zdarzeñ praw-
dziwych lub pos³u¿yc siê tylko i wy³¹cznie
fantazj¹.
To akurat nie jest istotne. Wa¿ne, by:
- tekst  nie  przekracza³  5  stron  maszynopisu;
- opowiadana  historia  toczy³a  siê  w  Chojnowie
(kiedyœ, dziœ lub za jakiœ czas);
- autor  z³o¿y  pracê  w  kopercie  oznaczonej  wy-
branym  przez  siebie  god³em, a informacje o sobie
dostarczy w drugiej kopercie do 7 grudnia 2007 r.
do sekretariatu MDK, ul. Ma³achowskiego 7.
Rozstrzygniêcie  konkursu,  og³oszenie  wyni-
ków  i  wrêczenie  nagród  nast¹pi  21  grudnia
2007  r.  w  MDK.
O podziale nagród zdecyduje jury powo³ane
przez organizatora. Kwota œrodków przeznaczo-
nych na nagrody wyniesie co najmniej 1000 z³.
Organizator zastrzega sobie prawo do wyko-
rzystywania tekstów bior¹cych udzia³ w kon-
kursie do stworzenia scenariusza filmu 
w ramach przygotowania projektu “Nakrêæ
mnie - Zakrêæ mnie, czyli M³odzie¿owe Studio
Filmowe”.
Bli¿sze  informacje  -  sekretariat  MDK,

  tel.  0-776/  8188621.
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Na XIII sesji
PaŸdziernikowa sesja, dotyczy³a m.in. sytuacji na rynku
pracy oraz warunków socjalno-bytowych mieszkañców
Chojnowa.

O bezrobociu w mieœcie mówi³a dyrektor PUP Filia w Chojnowie
Bo¿ena Konopnicka.
Bie¿¹cy rok charakteryzuje siê najmniejszym poziomem bezrobocia, jaki
wystêpuje od momentu pojawienia siê tego zjawiska. 
- Na pewno na tak¹ sytuacjê ma wp³yw wyjazd wielu bezrobotnych do pracy
za granic¹, ale nie tylko – mówi³a dyrektor.- Zwiêkszy³a siê równie¿ liczba
miejsc pracy oraz liczba osób bezrobotnych aktywizowanych w ramach
œrodków Funduszu Pracy.
Wg stanu na dzieñ 30.09.2007 zarejestrowanych by³o 1892 osoby bezrobotne
w tym 1112 osób zamieszka³ych na terenie miasta Chojnów, a 780 z terenu
gminy Chojnów. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubieg³ego,
gdzie poziom bezrobocia wynosi³ 2382 osoby, liczba bezrobotnych
zmniejszy³a siê w mieœcie o 335 osób, natomiast w gminie o 155 osób. 
- Spadek poziomu bezrobocia nie oznacza zmniejszonej liczby osób reje-
struj¹cych siê jako osoby bezrobotne – wyjaœnia B. Konopnicka. - W po-
równaniu do roku ubieg³ego nast¹pi³ wzrost rejestruj¹cych siê bezrobot-
nych o 246 osób.
Na 2281 osób zarejestrowanych w ci¹gu 9 miesiêcy 2007 roku 1399 osób
to bezrobotni z terenu miasta. 
Od roku 2005 na terenia dzia³ania Urzêdu Pracy obowi¹zuje 6 miesiêczny
okres pobierania zasi³ku dla osób bezrobotnych. Ta zmiana przyczyni³a siê
do spadku liczby osób uprawnionych do zasi³ku.
W pierwszych dziewiêciu miesi¹cach 2007 r. nast¹pi³ spadek liczby osób
uprawnionych do zasi³ku. Na koniec wrzeœnia osób takich by³o 167. Mimo
spadku liczby osób zwiêkszy³ siê udzia³ procentowy tej grupy bezrobotnych
w ogólnej liczbie zarejestrowanych. Wzrós³ on o 0,4 punktu procentowego 
i wyniós³ 8,8 %. W okresie od stycznia do wrzeœnia 2007 r. zanotowano
wzrost udzia³u kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych. Wed³ug stanu na
dzieñ 30 wrzeœnia 2007 r. zarejestrowa-nych by³o 697 bezrobotnych kobi-
et z terenu miasta. Stanowi³y one 62,7 % ogó³u bezrobotnych.
Ze wzglêdu na wiek najliczniejsz¹ grupê stanowi³y osoby w przedziale
wiekowym 45-54 lata - 29%.
Spoœród osób zarejestrowanych w Filii Chojnów w dniu 30 wrzeœnia 2007 r.
najwiêcej legitymowa³o siê wykszta³ceniem podstawowym oraz zasad-
niczym zawodowym. Udzia³ procentowy tych grup w ogólnej liczbie
bezrobotnych wynosi 61,6.
W ci¹gu dziewiêciu miesiêcy 2007 r. nast¹pi³ znaczny spadek udzia³u
grupy bezrobotnych pozostaj¹cych bez pracy powy¿ej 12- tu miesiêcy.
Nadal jednak osoby te tworz¹ najwiêksz¹ grupê. Na koniec omawianego
okresu stanowi³y one 42,1 %.
- Na realizacjê zadañ zwi¹zanych z aktywizacj¹ bezrobotnych Filia otrzy-

ma³a w 2007 roku 2 134 300 z³ w oparciu o algorytm i 1 210 000 z³ pozyskano
dodatkowo - dodaje B. Konopnicka - Ponadto Urz¹d realizuje programy
wspó³finansowane z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego na dofinan-
sowanie których pozyskano 328 000 z³. £¹cznie kwota œrodków przeznaczo-
nych na realizacjê programów rynku pracy na 2007 rok wynosi 3 673 200 z³.
W porównaniu do roku ubieg³ego Filia dysponuje wiêkszym limitem œrod-
ków Funduszu Pracy o 1 895 700 z³.
W okresie 9 miesiêcy bie¿¹cego roku w ramach œrodków Funduszu Pracy
oraz œrodków z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego zaktywizowano
ogó³em 771 osób w tym 464 z terenu miasta. Aktywizacja bezrobotnych 
w ramach œrodków Funduszu Pracy i ES przedstawia siê nastêpuj¹co:
Szkolenia - 189 
Sta¿e - 178 
Przygotowanie zawodowe   - 112
Prace interwencyjne             -  95
Dotacje na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej - 54
Refundacje koszt. wyposa¿enia stanowiska pracy przez pracodawców - 33
Prace spo³ecznie-u¿yteczne  -  70
Inne (KRUS, zwrot kosztów dojazdu do pracy sta³ej) - 40

Ewa Wiszniewska – kierownik MOPS w Chojnowie przedstawi³a rad-
nym sytuacjê socjalno-bytow¹ naszych mieszkañców.
Rozpatruj¹c ten aspekt analizie poddawane s¹ problemy o najwy¿szym
stopniu dolegliwoœci takie jak: ubóstwo, bezrobocie, niepe³nosprawnoœæ,
bezradnoœæ w sprawach opiekuñczo-wychowawczych, samotne wycho-
wywanie dzieci, staroœæ, uzale¿nienia i przemoc. 
G³ównym powodem przyznawania pomocy przez Oœrodek Pomocy Spo³ecz-
nej jest ubóstwo. W tym roku, z tego powodu do oœrodka zg³osi³y siê 372
rodziny. Niewiele mniej, bo 344 rodziny szuka³y tu wsparcia z powodu
braku zatrudnienia.
- Nale¿y tu podkreœliæ fakt, ¿e czêœæ rodzin, w których wystêpuje bezrobo-
cie korzysta okresowo z pomocy spo³ecznej intensywnie poszukuj¹c pracy.
– wyjaœnia kierownik MOPS. - Jednak oko³o 200 rodzin to d³ugotrwale
bezrobotni, nie poszukuj¹cy pracy we w³asnym zakresie, kierowani do
prac interwencyjnych i spo³ecznie u¿ytecznych. 
Czêsto taka postawa ma powi¹zania z uzale¿nieniami. Z problemem nad-
u¿ywania alkoholu pracownicy socjalni spotykaj¹ siê od wielu lat. Niepo-
koj¹cym jest jednak fakt wzrastania liczby osób uzale¿nionych od alkoholu 
i obni¿ania wieku pierwszego z nim kontaktu. Praca z klientami uzale¿nionymi
jest bardzo trudna, d³ugotrwa³a i czêsto skazana na niepowodzenie. Z pomoc¹
pracownikom socjalnym przychodzi Poradnia Zdrowia Psychicznego,
Komisariat Policji, oraz Miejska Komisja Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych. Na dzieñ dzisiejszy objêtych tak¹ pomoc¹ s¹ 33 rodziny.
Znacz¹c¹ czêœæ klientów Oœrodka Pomocy Spo³ecznej stanowi¹ rodziny
borykaj¹ce siê z trudnoœciami opiekuñczo-wychowawczymi. Najczêœciej
niezaradnoœæ rodziny w opiece i wychowaniu w³asnych dzieci ³¹czy siê 
z innymi dysfunkcjami tj: uzale¿nienie od œrodków psychoaktywnych,
przemoc domowa, problemy w pe³nieniu ról rodzicielskich, ma³¿eñskich
zawodowych, niezaradnoœci¹ w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
problemami wychowawczymi w œrodowisku rodzinnym i szkolnym.
- Rozszerzenie dzia³añ maj¹cych na celu pomoc rodzinie dysfunkcyjnej bêdzie
mo¿liwe przez utworzenie “Zintegrowanego Zespo³u Interwencyjnego. – mówi
E. Wiszniewska. - W chwili obecnej MOPS pracuje nad realizacj¹ tego
projektu. 
Niepe³nosprawnoœæ to jedna z g³ównych kwestii spo³ecznych, która utrudnia
funkcjonowanie coraz wiêkszej liczbie ludzi. Diagnoza tej grupy nie jest
pe³na, brak jest bowiem pe³nych danych w zakresie poszczególnych dysfunkcji. 
Problemami osób niepe³nosprawnych zajmuj¹ siê g³ównie: oœrodek pomo-
cy spo³ecznej, organizacje pozarz¹dowe, warsztat terapii zajêciowej.
Dzia³ania tych instytucji i organizacji zmierzaj¹ do zabezpieczenia podsta-
wowych potrzeb ¿yciowych, wspomagania w procesie rehabilitacji, lik-
widacji barier architektonicznych. W Chojnowie pomoc¹ z powodu nie-
pe³nosprawnoœci objêtych jest 246 osób.
Bezdomnoœæ to jedno z najgroŸniejszych zjawisk patologii spo³ecznej,
jeszcze kilka lat temu nieznane w naszym mieœcie. W latach 2005-2007 r. 
z powodu bezdomnoœci zosta³o objêtych pomoc¹ 9 osób w tym 6 otrzyma³o
mieszkania, obecnie 1 osoba przebywa w Schronisku Dla Bezdomnych,
pozosta³e oczekuj¹ na mieszkania socjalne.
Grupê klientów pomocy spo³ecznej stanowi¹ równie¿ osoby opuszczaj¹ce
zak³ady karne, maj¹ce ograniczone mo¿liwoœci dalszej resocjalizacji, brak
mo¿liwoœci podjêcia pracy, konflikt z rodzin¹.
Wykluczenie spo³eczne, które – najczêœciej ujmuj¹c – polega na niepodejmowa-
niu zwyczajowej i spo³ecznie akceptowanej drogi ¿yciowej lub wypadaniu 
z niej dotyczy w naszym mieœcie setek rodzin. Pomoc udzielana jest im zgod-
nie z dysfunkcjami. Polega nie tylko na wsparciu finansowym, ale g³ównie
wymaga od pracowników MOPS znajomoœci zagadnieñ metodologii pracy
socjalnej i socjologii, psychologii, struktur administracji publicznej, przepisów
ustawy o pomocy, a nade wszystko zrozumienia i ¿yczliwoœci dla potrzebuj¹cych.

Liczba rodzin ogó³em korzystaj¹cych ze œwiadczeñ z pomocy spo³ecznej
w latach 2006-2007:
2006r. – 612 rodzin 981 œwiadczeniobiorców    1732 osoby w tych rodzinach
2007r. - 468 rodzin 748 œwiadczeniobiorców   1354 osoby w tych rodzinach
(w tym 22 nowe œrodowiska).
Liczba rodzin korzystaj¹ca ze œwiadczeñ rodzinnych do paŸdziernika 2007- 1129.
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Na XIII sesji

Z zakresu Wydzia³u 
Rozwoju Gospodarczego m.in.:

1. Prowadzone s¹ prace remontowe dachu
sali sportowej Gimnazjum Nr 2.
2. Zakoñczono budowê i przebudowê sieci
wodno – kanalizacyjnej w ul. Sk³odowskiej,
aktualnie prowadzona jest odbudowa na-
wierzchni drogi i chodników.
3. Prowadzone s¹ prace przy budowie trybun
na stadionie sportowym KS „Chojnowianka”.
4. Przeprowadzono deratyzacjê na terenie
ca³ego miasta, prace wykonano równoczeœnie
ze Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹.
5. Zakupiono koparko – ³adowarkê typ 9.50
Stalowa Wola, z wyposa¿eniem dodatkowym
- ³y¿ka koparkowa 400 mm, instalacja do
monta¿u m³ota wyburzeniowego.
6. Zakoñczono budowê ul. Tuwima i ul. Bro-
niewskiego wraz z kanalizacj¹.
7. Zakupiono 145 opraw energooszczêdnego
oœwietlenia ulicznego, które bêdzie systematycz-
nie wymieniane przez Zak³ad Energetyczny.
8. Zakupiono kamieñ drogowy, który zosta³
przeznaczony do utwardzenia alejek na
Cmentarzu Komunalnym.
9. Zlecono wykonanie ekspertyzy budynku
sali gimnastycznej i budynku dydaktycznego 
w Gimnazjum Nr 1.
10. Zakoñczono budowê nawierzchni chodni-
ka na ul. Kiliñskiego.
11. Wykonano nawierzchniê chodnika przy 
ul. Drzyma³y na wysokoœci CHZGK i M.
12. Zakoñczono budowê ogrodzenia placu
zielonego przy MDK od strony ul. D¹brow-
skiego. Kontynuowane s¹ prace przy wyko-
naniu ogrodzenia w/w placu od strony dzia³ek
budowlanych przy ul. Ma³achowskiego.
13. Zakoñczono budowê chodników na 
ul. Wojska Polskiego za wyj¹tkiem odcinka od
ul. Kiliñskiego w stronê ul. Sobieskiego. 
14. Og³oszono przetargi na:
- wymianê okien w elewacji frontowej 
w Gimnazjum Nr 2 – w wyniku przetargu pod-
pisano umowê,
- budowê ul. £u¿yckiej - przetarg uniewa¿niony,
- remont pomieszczeñ Wydzia³u Finansowo –
Bud¿etowego w urzêdzie,
- zarz¹dzanie i utrzymanie Cmentarza Ko-
munalnego w Chojnowie.
15. Przed³u¿ono umowy dla brukarzy (5 osób)
do dnia 14.12.2007 r.
16. Przed³u¿ono umowy o prace interwen-
cyjne dla sprz¹taczek w obiektach podleg³ych
Urzêdowi Miejskiemu z 6 m-cy na 12 m-cy.
17. Zawarto umowê o prace interwencyjne
dla 2 sprz¹taczek na okres 12 m-cy.

Z zakresu Wydzia³u Gospodarki
Gruntami i Ochrony Œrodowiska m.in.:

1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej na
rzecz najemców 3 lokale mieszkalne przy zas-
tosowaniu 95% bonifikaty na ³¹czn¹ kwotê
10.957 z³.
2. W wyniku przetargu ustnego nieograniczo-
nego sprzedano:
- nieruchomoœæ niezabudowan¹ po³o¿on¹
przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego
przeznaczon¹ pod zabudowê mieszkaniow¹,
- nieruchomoœæ zabudowan¹ budynkiem
warsztatowo - magazynowym, po³o¿on¹ przy
ul. Fabrycznej (obok Jednostki Ratowniczo –
Gaœniczej),
- trzy dzia³ki pod zabudowê gara¿ow¹ przy
ul. Parkowej,
- lokal mieszkalny po³o¿ony przy ul. Krasickiego 2.
3. Przygotowano i podano do publicznej
wiadomoœci w „Gazecie Chojnowskiej”
og³oszenia o przetargach na:
- sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego o pow. 17,80 m2

po³o¿onego przy ul. Kolejowej 18, 
- na dzier¿awê gruntu na targowisku miejskim
o powierzchni 6,75 m2 z przeznaczeniem na
prowadzenie dzia³alnoœci handlowej.
4. Z³o¿ono wniosek do Wojewody Dolnoœl¹s-
kiego o nieodp³atne nabycie prawa w³asnoœci
dzia³ki bêd¹cej w u¿ytkowaniu wieczystym
gminy przy ul. Fabrycznej o pow. 2018 m2 (dro-
ga wewnêtrzna), dzia³ki przy ul. Asnyka 
o pow. 415 m2 przeznaczonej pod zabudowê
zagrodow¹ i na dzia³kê nr 50/1 – Plac Dwor-
cowy, obejmuj¹c¹ stanowiska PKS-u, tereny
zieleni i chodnik, stanowi¹cych w³asnoœæ
Skarbu Pañstwa.
5. Wydano 3 decyzje na podzia³ nieruchomoœci:
- przy ul. Bielawskiej na wniosek osoby fizycz-
nej w celu sprzeda¿y dzia³ki,
- przy ul. Asnyka – ul. Po³udniowej w celu
uregulowania stanu prawnego nieruchomoœci,
- przy ul. D¹browskiego 15 w celu sprzeda¿y
lokalu mieszkalnego.
6. Wydano decyzjê o œrodowiskowych uwarun-
kowaniach zgody na realizacjê inwestycji:
- zainstalowanie stanowiska do elektropolero-
wania stali w nowowybudowanym obiekcie na
dzia³ce po³o¿onej przy ul. Piotrowickiej 4 dla
Firmy „HÖCKER” Sp. z o.o. z siedzib¹ 
w Chojnowie.
7. Z zakresu nadzoru nad gospodark¹ drze-
wostanem:
- wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie
drzew gatunku wierzba przy ul. Konopnickiej
dla osoby fizycznej z obowi¹zkiem nasadze-
nia 2 sztuk,
- wydano 4 decyzje zezwalaj¹ce na usuniêcie
drzew:

* przy ul. Legnickiej (grochodrzew – 6 szt.)
dla Spó³ki „DRUGA-ŒWITALSKI&SYNO-
WIE Sp. z o.o. z siedzib¹ w Poznaniu z nalicze-
niem op³aty za ich usuniêcie w wysokoœci
8.898,27 z³,
* przy ul. Okrzei (topola – 4 szt.) dla firmy
„FEERUM” S.A. w Chojnowie z obowi¹z-
kiem nasadzenia 8 szt. sadzonek,
* przy ul. Piotrowickiej (wierzba i jarz¹b) dla
„EnergiaPro” Koncern Energetyczny w Leg-
nicy z obowi¹zkiem nasadzenia 4 szt.,
* przy ul. Okrzei (topola) dla Firmy „Apis” 
Sp. jawna z obowi¹zkiem nasadzenia 2 szt.
8. W dniach 14 – 16 wrzeœnia przeprowadzono
na terenie miasta akcjê „Sprz¹tanie Œwiata –
Polska 2007”

Z zakresu Wydzia³u 
Spraw Obywatelskich m.in.:

1. Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 141
wniosków o przyznanie dodatku mieszkanio-
wego, rozpatrzono 172 wnioski, przyznaj¹c
dodatki mieszkaniowe na kwotê 12.079 z³,
(wydano 163 decyzje pozytywne i 9 decyzji
negatywnych). Za miesi¹c IX i X 2007
wyp³acono dodatki mieszkaniowe na kwotê
111.562 z³.
2. Dowody osobiste: wydano 553 dowody
osobiste.

Z zakresu Urzêdu Stanu 
Cywilnego m.in.:

1. Wydano:
- 45 decyzji administracyjnych,
- 7 zaœwiadczeñ do zawarcia zwi¹zku ma³-
¿eñskiego za granic¹,
- 12 zaœwiadczeñ do œlubu konkordatowego.
2. Sporz¹dzono:
- 4 akty urodzenia,
- 35 aktów ma³¿eñstwa,
- 8 aktów zgonu.
3. Za³atwiono:
- 150 spraw z biurem ewidencji ludnoœci i USC,
- 266 wniosków o wydanie odpisów z akt
stanu cywilnego,
- 2 korespondencje konsularne.
4. Sprawdzono oko³o 650 wniosków o wy-
danie dowodu osobistego.
5. Wys³ano 6 wniosków o nadanie medali za
d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie.
6. Zorganizowano 3 jubileusze 50-lecia po-
¿ycia ma³¿eñskiego /z³ote gody/.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa
w okresie od dnia 30 sierpnia 2007 r. do dnia 24 paŸdziernika 2007 r. 
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Ponad po³owa g³osuj¹cych
Polaków, to wynik zadowala-
j¹cy, ale nie rewelacyjny. Fak-
tem jest jednak, ¿e dawno ju¿
nie by³o nas tylu przy urnach.
Rodacy uznali z pewnoœci¹, ¿e
g³osowanie w wyborach 2007
ma szczególne znaczenie i zmo-
bilizowali siê jak nigdy dot¹d
w wolnej Polsce.
Na g³osowanie wybra³o siê
najwiêcej Polaków od 1991 roku,
frekwencja w tegorocznych
wyborach wynios³a 55,3%. 
A w naszym mieœcie?
W Chojnowie na 11.786 upraw-
nionych, do urn przysz³o 5.788,
to jest 49,1%.
Na arkuszach, gdzie stawia-
liœmy krzy¿yk wybieraj¹c pos³a,
najczêœciej stawialiœmy go
przy Grzegorzu Schetynie (PO)
– 756 g³osów, Adam Lipiñski 
z PiS zebra³ 712 g³osów, na
trzeciej pozycji w Chojnowie
uplasowa³ siê kandydat z na-
szego miasta Maciej Cieœla,
który zebra³ 664 g³osy, Jerzy
Andrzej Szmajdziñski – przed-
stawiciel LiD otrzyma³ 611
g³osów poparcia.
Na liœcie kandydatów do Senatu
najwiêcej g³osów uzyska³ 
w Chojnowie Tomasz Misiak –
2448, niewiele mniej Jacek
Swakoñ – 2178, a na trzecim
miejscu znalaz³ siê Witold
Idczak z 1581 g³osami.

Poselskie i senatorskie ³awy
zosta³y ju¿ rozdysponowane.

W Sejmie, rejon legnicki ma
12 mandatów: Platforma Oby-
watelska - Roman Brodniak,
Ewa Drozd, Janusz Mikulicz,
Grzegorz Schetyna, Norbert
Wojnarowski, Marcin Zawi³a;
Prawo i Sprawedliwoœæ - Piotr
Cybulski, Adam Lipiñski,
Marzena Macha³ek, El¿bieta
Witek; Lewica i Demokracja -
Jerzy Szmajdziñski, Ryszard
Zbrzyzny. W Senacie natomiast
reprezentowaæ nas bêd¹ trzej
senatorowie: Tadeusz Maæka³a
(PO), Tadeusz Lewandowski
(PiS) i Rafa³ Œlusarz (LiD). 

Ostatnie posiedzenie ustêpuj¹-
cego rz¹du odby³o siê w minio-
ny poniedzia³ek. Nie oznacza
to, ¿e rz¹d przestanie praco-
waæ. Prezydent, przyjmuj¹c
dymisjê premiera, powierzy³
mu jednoczeœnie dalsze spra-
wowanie obowi¹zków do cza-
su powo³ania nowej Rady Mi-
nistrów. Prezydent ma dwa ty-
godnie na desygnowanie nowe-
go premiera. Zgodnie z konsty-
tucj¹ powinno siê to staæ naj-
póŸniej 19 listopada.

opr. eg

Jak g³osowaliœmy?
1. Wymagania niezbêdne:
1. wykszta³cenie wy¿sze techniczne,
2. co najmniej piêcioletni sta¿ pracy,
w tym co najmniej dwuletni sta¿
pracy na stanowiskach wymienio-
nych w art.3 ust. 4 pkt 1 ustawy 
z dnia 22 marca 1990r. o pracowni-
kach samorz¹dowych (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1593 z póŸn. zm.),
3. obywatelstwo polskie,
4. posiadanie pe³nej zdolnoœci do
czynnoœci prawnych oraz pe³ni praw
publicznych,
5. nieposzlakowana opinia,
6. dobry stan zdrowia potwierdzony
zaœwiadczeniem lekarskim,
7. niekaralnoœæ za przestêpstwo po-
pe³nione umyœlnie,
8. obs³uga komputera.

2. Wymagania dodatkowe:
1. umiejêtnoœæ organizacji pracy 
w zespole,
2. doœwiadczenie w prowadzeniu
inwestycji infrastrukturalnych ,
3. uprawnienia budowlane w specjal-
noœci konstrukcyjno-budowlanej 
lub instalacyjno-in¿ynieryjnej
4. znajomoœæ prawa budowlanego,
ustawy o zamówieniach publicznych,
przepisów z zakresu planowania
przestrzennego oraz kodeksu postê-
powania administracyjnego,
5. znajomoœæ jêzyków obcych,
6. komunikatywnoœæ, rzetelnoœæ,
odpowiedzialnoœæ.

3. Zakres wykonywanych zadañ
na stanowisku:
1. inicjowanie przedsiêwziêæ zmie-
rzaj¹cych do nawi¹zania kontaktów
z podmiotmi gospodarczymi, krajo-
wymi, zagranicznymi oraz organa-
mi samorz¹du terytorialnego,
2. przygotowywanie dokumentacji
niezbêdnej do pozyskiwania œrodków
finansowych na realizacjê gminnych
inwestycji,
3. koordynowanie prac zwi¹zanych
z przygotowywaniem wniosków 
o pozyskanie œrodków finansowych,
4. przygotowywanie w oparciu 
o miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego ofert inwestycyjnych
w celu pozyskania inwestorów,

4.Wymagane dokumenty:
1. ¿yciorys z opisem dotychczasowej
pracy (CV),
2. list motywacyjny,
3. potwierdzona kserokopia dyplomu,

4. potwierdzone kopie œwiadectw
pracy,
5. kwestionariusz osobowy,
6. potwierdzone kserokopie doku-
mentów stwierdzaj¹ce posiadane
uprawnienia,
7. inne dokumenty œwiadcz¹ce o po-
siadanych kwalifikacjach i umiejetnoœ-
ciach,
8. zaœwiadczenie lekarskie o braku
przeciwskazañ zdrowotnych do wyko-
nywania pracy na stanowisku kierow-
niczym, 
9. oœwiadczenie, ¿e kandydat nie
by³ karany za przestêpstwo pope³-
nione umyœlnie oraz ¿e nie toczy siê
przeciwko niemu postêpowanie karne
(w przypadku zatrudnienia kandy-
dat zostanie zobowi¹zany do dostar-
czenia zaœwiadczenia z Krajowego
Rejestru Karnego),
10. oœwiadczenie, ¿e kandydat wyra-
¿a zgodê na przetwarzanie swoich
danych osobowych zgodnie z ustaw¹
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z2002r.
Nr 101, poz. 920 z póŸn. zm.) w celu
przeprowadzenia naboru.

Wymagane dokumenty nale¿y sk³adaæ
w terminie do 07 grudnia 2007 r.
w siedzibie Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, pok. Nr 6
z dopiskiem: Dotyczy naboru na
stanowisko Naczelnika Wydzia³u
Rozwoju Gospodarczego. 
Oferty, które wp³yn¹ do urzêdu okreœ-
lonym wy¿ej terminie nie bêd¹ roz-
patrywane. 
Informacja o wyniku naboru bêdzie
umieszczona na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej
bip.chojnow.net.pl oraz na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie, Pl. Zamkowy 1.
Wymagane dokumenty, powinny
byæ opatrzone klauzul¹: „Wyra¿am
zgodê na przetwarzanie moich da-
nych osobowych zawartych w ofer-
cie pracy dla potrzeb niezbêdnych
do realizacji przebiegu naboru zgod-
nie z ustaw¹ o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101,
poz. 926 z póŸn. zm.) oraz ustaw¹ 
z dnia 22 marca 1990r. o pracowni-
kach samorz¹dowych (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1593 z póŸn. zm.).
Informacje dodatkowe o naborze
mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim
w Chojnowie. Osob¹ upowa¿nion¹
do kontaktu jest Brygida Mytkowska
- Sekretarz Miasta 0768188285.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
OG£ASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO

NACZELNIKA WYDZIA£U ROZWOJU GOSPODARCZEGO
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
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D
zieñ Edukacji Narodowej – œwiêto pracowników oœwiaty jest
wyrazem podziêkowania za edukacjê i pomoc w kszta³ceniu
pozytywnych postaw. Uroczystoœci obchodzone w poszczegól-

nych placówkach, od kilku lat, ³¹czy spotkanie organizowane przez
w³adze miasta. 
26 paŸdziernika w Domu Chemika, na zaproszenie burmistrza
odpowiedzieli nauczyciele, pracownicy administracyjni i seniorzy
chojnowskiej oœwiaty. By³y ¿yczenia i gratulacje, by³y te¿ nagrody
burmistrza za osi¹gniêcia dydaktyczne i wychowawcze, które otrzy-
ma³y: Miros³awa Spes – nauczycielka SP3, Halina Salachna – nauczy-

cielka Przedszkola Miejskiego nr 3 i Barbara Wiatrowicz – nauczy-
cielka SP4.
Prezentem dla wszystkich by³ koncert kwintetu smyczkowego – cz³on-
ków Orkiestry Symfonicznej z Legnicy – który bawi³ publicznoœæ standar-
dami muzyki rozrywkowej w oryginalnych aran¿acjach.

Spotkania w takim gronie nie nale¿¹ do czêstych. Doroczna uroczys-
toœæ z okazji Dnia Edukacji jest zatem sposobnoœci¹ odœwie¿enia kon-
taktów, wymiany szkolnych wieœci i pretekstem do kole¿eñskiej biesiady.

eg

ŒŒwwiiêêttoo  ppeeddaaggooggóówwŒŒwwiiêêttoo  ppeeddaaggooggóóww

50-lecie Krajowej Sekcji Emerytów i Rencistów
oraz 17-lecie Oddzia³owej Sekcji przy Za-
rz¹dzie Oddzia³u ZNP obchodzili Seniorzy
Oœwiaty Chojnowskiej w dniu 26 paŸdzierni-
ka 2007 r. Uroczystoœæ mia³a miejsce w sali
edukacyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Chojnowie i zgromadzi³a liczn¹ grupê pra-
cowników emerytowanych miasta i gminy
Chojnów.
Imprezê swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyci³y w³adze
samorz¹dowe:
Jan Serkies - Burmistrz Chojnowa, Józef
Antoniak - Wicestarosta Legnicki, Stanis³awa
Pakos - inspektor ds. oœwiaty Urzêdu Gminy
oraz w³adze zwi¹zkowe: Kol. Violetta Urban
- cz³onek Zarz¹du Okrêgu Dolnoœl¹skiego
ZNP, Ewa Wiêcek - prezes Oddzia³u ZNP, 
wiceprezesi El¿bieta Cichocka i Miros³awa

Spes oraz Jolanta Bukowska, Lucyna Spes -
wicedyrektor Gimnazjum Nr 2 oraz Barbara
Lanzberg - dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej. Gospodarzem uroczystoœci by³
Zarz¹d Oddzia³owej Sekscji Emerytów
i Rencistów z przewodnicz¹c¹ Stanis³aw¹
Janczyn.
Uroczystoœæ uœwietni³ wystêp m³odzie¿y
Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie pod kierunkiem
Pani Danuty Górskiej.

Historiê 50-letniej dzia³alnoœci Sekcji Krajowej
przedstawi³a Kol. Halina Ch³opek, a dzia³al-
noœæ Sekcji Oddzia³owej w okresie 17 lat
zaprezentowa³a Stanis³awa Janczyn.
W trakcie uroczystoœci wrêczono odznaki i listy
gratulacyjne dla zas³u¿onych dzia³aczy
zwi¹zkowych.

Uchwa³¹ Zarz¹du G³ównego ZNP Z³ot¹
Odznakê otrzymali:
1. Regina Dacyszyn - n-l emerytowany
Liceum Ogólnokszta³c¹cego,
2. Ma³gorzata Szczepanowska - n-l Szko³y
Podstawowej Nr 3,
uroczyœcie po¿egnano odchodz¹cych na eme-
ryturê: Kol. Mariê Adamczak i Kol. Mariê
Jawor - nauczycieli Szko³y Podstawowej 
w Krzywej.
Listy gratulacyjne otrzymali:
Irena Hulboj, Zygmunt Kupczyñski, Janina

Ka³wak, Maria Krzy¿anowska, Leon Jasiñski,
Andrzej Przybysz, Regina Dacyszyn,  Gra¿yna
Filipowicz, £ucja Kupczyñska, Kazimiera
Czmil, Barbara Baczmañska, Stanis³awa
Tracz, Janina Aleksander, Halina Ch³opek,
Genowefa Czarna, Józefa Born, Krystyna
Kupczyñska, Genowefa Szuszkiewicz.

Na podkreœlenie zas³uguje fakt, ¿e Sekcja pow-
sta³a z potrzeby serca na wniosek Kol. £ucji
Kupczyñskiej 6 grudnia 1990 r. a w sk³ad pierw-
szego Zarz¹du na kadencjê 1990-1994 wesz³y:
Kol. Genowefa Czarna – przew. Sekcji
Kol. Janina Ka³wak – sekretarz
Kol. Irena Hulboj – skarbnik
Szczegó³y o dzia³alnoœci Sekcji Oddzia³owej
w nastêpnych numerach Gazety Chojnowskiej.

Przewodnicz¹ca Oddzia³owej Sekcji
Emerytów i Rencistów przy ZO ZNP

Stanis³awa Janczyn

WŒRÓD SENIORÓW OŒWIATY CHOJNOWSKIEJ
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W pañstwie monarchii, gdzie nie-
podzielnie rz¹dzi król, królowa, m¹d-
roœæ i uczonoœæ znalaz³y siê pierw-
szaki Szko³y Podstawowej nr 3, które
zapragnê³y do³¹czyæ do grona ucz-
niów placówki im. Marii Konop-
nickiej. Ich wol¹ by³o znalezienie siê
w gronie szkolnej braci i podró¿ po
wielkiej krainie wiedzy.

Nie³atwo jednak dostaæ siê do tej krai-
ny. Kandydaci na uczniów musieli
spe³niæ kilka wymogów i wykazaæ
siê pewnymi umiejêtnoœciami. Ich
starsi koledzy zbadali zasób wiado-
moœci o kraju ojczystym, stopieñ opa-
nowania jêzyka polskiego, a tak¿e

znajomoœæ przepisów ruchu drogo-
wego. Wiedza pretendentów okaza³a
siê tak zasobna, ¿e nikt nie mia³ w¹t-
pliwoœci, ¿e s¹ godnymi nastêpcami
absolwentów SP3. 
Dyrektor szko³y Mariusz Szklarz z sa-
tysfakcj¹ odczyta³ tekst œlubowania,
a pierwszaki z radoœci¹ przysiêg³y
byæ godnymi i sumiennymi ucznia-
mi. Uroczyste pasowanie by³o ju¿
tylko formalnoœci¹. Ogromny o³ówek
z³o¿ony na ramieniu, dyplomy i upo-
minki dope³ni³y ca³oœci. Od tego mo-
mentu „trójce” przyby³o uczniów
ch³onnych wiedzy i ciekawych œwiata. 
Tak jak pierwszaki zas³u¿y³y na mia-
no pe³noprawnych cz³onków szkol-
nej spo³ecznoœci, tak te¿ wyrazy uzna-
nia nale¿¹ siê ich starszym kolegom,
którzy wspólnie z opiekunami przy-
gotowali uroczystoœæ. Oprawa arty-
styczna pasowania by³a bardzo cie-
kawa, atrakcyjna i barwna. Przegl¹d
dzia³aj¹cych w tej placówce kó³ poza-
lekcyjnych by³ dla najm³odszych nie
tylko niecodziennym spektaklem, ale
i wskazaniem szkolnego dorobku
scenicznego. Grupa taneczna i akro-
batyczna, zespó³ wokalny i teatralny
oraz debiutuj¹cy zespó³ fletowy, to
tylko kilka propozycji tej placówka. 
Pierwszaki mog¹ byæ zatem dumne,
¿e zosta³y przyjête przez króla i królo-
w¹ krainy wiedzy do tak zaszczytne-
go grona i wspólnie z innymi bêd¹
mia³y szansê, rozs³awiaæ imiê szko³y
w innych królestwach.

eg

Tegoroczne pasowanie na
ucznia w Szkole Podstawo-
wej nr 4 przebiega³o pod
has³em dba³oœci o œrodowis-
ko i œwiadomoœci ekologicz-
nej. Do œwiata przyrody 
i wiedzy kandydatów na ucz-
niów wprowadzi³ Ekoludek.
Towarzyszy³o mu dwóch
najprawdziwszych leœników
z Nadleœnictwa Z³otoryja,
którzy od d³u¿szego ju¿ czasu
edukuj¹ szkoln¹ braæ w za-
kresie otaczaj¹cego nas œro-
dowiska.
Pierwszaki musia³y zatem
nie tylko wykazaæ siê zna-
jomoœci¹ literek i cyferek,
ale tak¿e wiedz¹ o tym jak
dbaæ o otoczenie, jak oszczê-
dzaæ energiê i wodê, jak
sprawiæ, aby nasza Ziemia
by³a zielona i czysta. Swoj¹
opiniê na te tematy wyra-
¿a³y najczêœciej œpiewaj¹co
lub recytuj¹c to czego zd¹-
¿y³y siê ju¿ nauczyæ. By³y
tak¿e strofy dotycz¹ce zacho-
wañ w szkole i pieœni pochwal-
ne na czeœæ nauki. Entuzjaz-
mu pierwszakom z pewnoœ-
ci¹ nie brakuje. Grono peda-
gogiczne ceni zapa³ do pra-
cy z przyjemnoœci¹ zatem
przyst¹piono do ceremonii
pasowania na ucznia. Ten
akt poprzedzi³o uroczyste œlu-
bowanie, które uczniowie 

z powag¹ powtarzali po pani
dyrektor. O³ówek „mutant”
dokoñczy³ dzie³a. Od tej
chwili ponad osiemdziesiê-
ciu nowych uczniów mo¿e
uwa¿aæ siê za pe³nopraw-
nych cz³onków korczakow-
skiej spo³ecznoœci. O wspa-
nia³ej i wa¿nej uroczystoœci

przypominaæ bêd¹ nagrania
filmowe, zdjêcia oraz dy-
plomy potwierdzaj¹ce przy-
nale¿noœæ do grona zdoby-
wców wiedzy.

eg

Zostali    pasowani

17 paŸdziernika pracownicy Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Chojnowie skorzystali z zapro-
szenia ksiêdza pra³ata Tadeusza Jurka i odwie-
dzili swoj¹ „star¹” bibliotekê przy ul. Œciegien-
nego. Byliœmy tam po raz pierwszy od czasu
przekazania tego obiektu parafii w lutym
2006 r. I chocia¿ ksi¹dz Tadeusz opowiada³
wczeœniej o tym, co uda³o mu siê do tej pory
dokonaæ, to z wielkim zaskoczeniem i podziwem
ogl¹daliœmy nasz¹ by³¹ siedzibê. Prace remon-
towe przeprowadzane s¹ z wielk¹ starannoœ-
ci¹ i dba³oœci¹ o przywrócenie pierwotnego
wygl¹du budynku. Na parterze m. in. odkryto
nowe niewielkie pomieszczenie i kominek.
Na œcianach holu w kilku miejscach pojawi³y
siê freski pochodz¹ce najprawdopodobniej 
z XV lub XVI wieku. Nie przypuszczaliœmy,
¿e obok wejœcia do wypo¿yczalni Dzia³u dla
Doros³ych by³o te¿ wejœcie do czytelni, ¿e uk³ad
schodów prowadz¹cych na piêtro by³ inny.

Nie wiedzieliœmy o kilku urokliwych niszach
znajduj¹cych siê zarówno na parterze, jak te¿
na piêtrze budynku. Okaza³o siê, ¿e – jak
zapewne ka¿dy stary obiekt – i ten budynek,
przez stulecia pe³ni¹cy funkcjê domu parafial-
nego, ma swoje tajemnice. 
Ksi¹dz pra³at - oprowadzaj¹cy nas po budyn-
ku - bardzo ciekawie i obszernie opowiedzia³
nie tylko o trudnoœciach i niespodziankach,
które wyst¹pi³y podczas remontu, ale tak¿e o tym, co powinno siê w tym obiekcie zrobiæ

w bli¿szej i dalszej przysz³oœci. Interesuj¹co
przybli¿y³ nam te¿ kilka faktów zwi¹zanych 
z histori¹ chojnowskich koœcio³ów. Gdy ogl¹-
daliœmy ogród otaczaj¹cy plebaniê, ksi¹dz
Tadeusz pokaza³ nam miejsce, gdzie mo¿na
zrobiæ ognisko i zapyta³, czy nie zechcia³ybyœmy
przyjœæ w³aœnie na ognisko. Tak, bardzo chêtnie
odwiedzimy ponownie nasz¹ „star¹” biblio-
tekê i jej domowników. 

Barbara Landzberg

Z wizyt¹ w „starej” bibliotece

EEkkoollooggiicczznnee  ppiieerrwwsszzaakkiiW  królestwie  wiedzy
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D
ruga edycja konkursu foto-
graficznego pt. „Mordki,
pyszczki, ryje, dzioby”

zakoñczy³a siê ostatniego dnia
wrzeœnia. 
45 prac o ró¿nym stopniu zaawan-
sowania technicznego i umiejêt-
noœci fotografików zosta³o pod-
danych ocenie przez fachowe jury.
Nie chodzi³o tu jednak o ocenê
profesjonalizmu autorów. Ide¹
konkursu jest zainteresowanie
fotografi¹ m³odych, niedoœwiad-
czonych mi³oœników fotografii
przy jednoczesnej obserwacji
œwiata przyrody. Uczestnicy sku-
pili siê na najbli¿szym otoczeniu.
Bohaterami fotek by³y najczêœ-
ciej zwierzaki zaprzyjaŸnione.
Nie znaczy to, ¿e autorzy zdjêæ
mieli u³atwione zadanie. Zwie-
rzaki, a zw³aszcza ich ryje, mord-
ki, pyszczki, to obiekty trudne do
uchwycenia w efektowny spo-
sób. Profesjonalne jury w sk³a-
dzie Gizela Bobik - fotografik,
wspó³w³aœcicielka drukarni Uni-Fot,
Anna Gurgul - instruktor fotogra-
fii w MDK w Chojnowie i Henryk
S³otwiñski - nauczyciel w PZSz 
w Chojnowie, organizator konkursu,
ocenia³o zdjêcia dziel¹c prace na
trzy kategorie. 
Bior¹c pod uwagê pomys³owoœæ,
wybór ujêcia i efekt artystyczny
wyselekcjonowano zwyciêzców 
i wyró¿nionych:

1 miejsce Dominika Krische -
Gimnazjum nr.1 kl.II b za zdjêcie
œwini (bez tytu³u)

2 miejsce Daria Eksner - PZSz
kl.IV THK za zdjêcie psa (bez tytu³u)

3 miejsce Natalia Baszczyn -
PZSz kl.IIIc LO za zdjêcie kota
(bez tytu³u)

Wyró¿nienia otrzymali:

- Piotr Grabowski - SP 4 kl.IIa
za zdjêcie kaczek (zdjêcie bez
tytu³u)
- Dorota Narel - PZSz kl.II THK
za zdjêcie g³owy konia (zdjêcie
bez tytu³u)
- Ró¿a Kobielska - PZSz kl.III
TE za zdjêcie pt: “Jêzyczek”
- Aleksandra Pêkala - PZSz
kl.IIIb LO za zdjêcie surykatki
(zdjêcie bez tytu³u)
- Wojciech Sawicki - SP 4
kl.VIb za zdjêcie pt: “Przytulanki”

Za zdjêcia w kategori 
FOTO-¯ART wyró¿niono

nastêpuj¹ce osoby:

- Izê Jasiñsk¹ - PZSz kl.IIIb LO
za zdjêcie pt: “Profesorek”
- Agnieszkê Giszter - PZSz
kl.IIITE zdjêcie pt: “Ja i moja
zabawka”

Za zdjêcia w kategori 
MAKRO FOTOGRAFII
wyró¿nienia otrzymali:

- Wojciech Sawicki - SP 4 kl.VIb
za zdjêcia pt: “Straszyk”, “¯uk
gnojowy”, “W³ochacz”
- Dorota Luty - PZSz kl.IIIc LO
za zdjêcie pt: “Twarz¹ w Twarz”

Wrêczenie nagród organizatorzy
zaplanowali na grudzieñ. Do tego
czasu prace mo¿na bêdzie ogl¹-
daæ w szkole przy ul. PoŸniaków,
bêd¹ te¿ eksponowane na skle-
powych witrynach.

eg

Fotogeniczna fauna

W Chojnowie uroczystoœci zwi¹-
zane z jubileuszem skautingu
zorganizowano w pomieszcze-
niach Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej w Chojnowie.
Aleksandra £ysiak - druhna choj-
nowskiego hufca ZHP by³a
uczestniczk¹ obchodów jubileu-
szu w Niemczech w miejsco-
woœci Bruchsal, gdzie zjecha³o
siê oko³o 6 tys. skautów z ró¿-
nych pañstw. Wystawa fotogra-
ficzna i prelekcja obrazuj¹ce tê
niecodzienn¹ uroczystoœæ by³y
tematem wiod¹cym spotkania
chojnowskich sympatyków
skautingu.

Twórc¹ skautowego ruchu by³
Anglik Robert Baden-Powell.
Kiedy 99 lat temu na polskie te-
reny dotar³y pierwsze wiado-

moœci o rozwijaj¹cym siê w Wiel-
kiej Brytanii skautingu m³odzie¿
polska, wychowana w duchu
pozytywizmu, przenikniêta
has³ami niepodleg³oœciowymi,
zaczê³a garn¹æ siê do kó³ tury-
stycznych, sportowych oraz orga-
nizacji przysposobienia wojsko-
wego g³osz¹cych has³o zbrojnej
walki o niepodleg³oœæ Polski.
To by³y pocz¹tki skautingu 
w Polsce, który wkrótce przeksz-
ta³ci³ siê w harcerstwo.
Któ¿ z nas nie rywalizowa³ o odzna-
ki sprawnoœci, nie anga¿owa³
siê w spo³eczne inicjatywy, nie
pomaga³ w swoim œrodowisku
potrzebuj¹cym? Wielu jest ta-
kich, którzy krócej, lub d³u¿ej 
w dru¿ynach harcerskich zmie-
niali œwiat na lepsze.
I tak ju¿ od 100 lat …

Pomagaj¹ od 100 lat
Skauting to uœmiech, przygoda, przyjaciele.

Decydowanie o sobie i innych. To pomaganie 

i budowanie wspólnego, lepszego œwiata. 

W tym roku obchodzone jest stulecie skautingu

- ruchu skupiaj¹cego miliony na ca³ym œwiecie.
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A
rmenia to wyj¹tkowy kraj, a powodów
jej wyj¹tkowoœci jest co najmniej kilka.
Jest to pierwszy kraj, który przyj¹³

katolicyzm jako religiê narodow¹. Armenia to
równie¿ kraj, który stosunki dyplomatyczne
utrzymuje wy³¹cznie z Gruzj¹ i bynajmniej
nie jest to przyjaŸñ za¿y³a, lecz raczej ch³od-
na obojêtnoœæ i neutralnoœæ. Ze wschodu Arme-
nia graniczy z Azerbejd¿anem, z którym oficjal-
nie jest w stanie wojny, choæ dzia³ania bojowe
nie maj¹ miejsca. Podobnie sytuacja przed-
stawia siê na zachodzie kraju, gdzie granica
przebiega z Turcj¹. Z kolei po³udniowym
s¹siadem jest Iran, z którym stosunki równie¿
nie uk³adaj¹ siê najlepiej. To wyj¹tkowo
trudne s¹siedztwo. Poza tym, Armenia jest
pañstwem górskim. 90% powierzchni kraju
le¿y na wysokoœci powy¿ej 1000 m.n.p.m. 

Tak wiêc podró¿uj¹c przez Armeniê wzd³u¿,
podró¿ujemy przez góry. Z kolei odbywaj¹c
podró¿ wszerz, nie inaczej, podró¿ujemy
przez góry. Taki jest urok Armenii. Jednak
jeœli komuœ góry odpowiadaj¹, to w Armenii
poczuje siê jak w domu.
Aragac to góra - wygas³y wulkan, z³o¿ony 
z czterech wierzcho³ków, a najwy¿szy szczyt
osi¹ga wysokoœæ 4090m.n.p.m. Piêknie
widoczny z Erewania, stolicy Armenii, góruje
nad okolic¹. A tak ju¿ jest, ¿e jeœli coœ jest
NAJ, w tym przypadku najwy¿sze, cieszy siê
najwiêksz¹ popularnoœci¹ nawet jeœli nie jest
warte zobaczenia! A my planuj¹c ten wyjazd,
nie chcieliœmy pod¹¿aæ za tym co standardo-
we i reprezentatywne. Przyjêliœmy za³o¿enie -
poznaæ tê drug¹ stronê, nieturystyczn¹, niewi-
doczn¹… No oczywiœcie, poszliœmy na ARA-
GAC! I co najciekawsze, nie ¿a³owaliœmy, bo
dzia³o siê du¿o, a tego w³aœnie oczekiwaliœmy…
Nie da siê wejœæ na Aragac w podskokach,
szybko, z uœmiechem, by powiedzieæ na szczycie:
„Ale tu piêknie i romantycznie”. Bo góry nie
s¹ romantyczne. Prawd¹ jest, ¿e s¹ piêkne, ¿e
s¹ wymagaj¹ce i niebezpieczne, ale romantycz-
ne? Mo¿liwe, ¿e jedynie na piêknych fotogra-

fiach i w kolorowych albumach. Góry to przede
wszystkim wysi³ek i pot sp³ywaj¹cy po krê-
gos³upie…zgodnie z powszechnie znanymi
zasadami si³y ci¹¿enia… w „dó³”. 
Nie by³oby w tym „zdobywaniu góry” nic
nadzwyczajnego, gdyby nie goœcinnoœæ… Jak
to mo¿liwe? Ju¿ opowiadam. Do podnó¿a
góry szliœmy pó³torej dnia. Pierwszy nocleg
doœæ nisko, w granicach wiosek, za to z piêk-
nie widocznymi w œwietle ksiê¿yca œwiat³ami
Erewania. Tylko w dzikim terenie wiadomo co
znaczy prawdziwa noc, taka czarna. 
Kolejny dzieñ to wy³¹cznie dojœcie do pod-
nó¿a góry. W okresie od koñca maja do po-
cz¹tku wrzeœnia, pasterze, na co dzieñ za-
mieszkuj¹cy doliny, wyruszaj¹ w góry, zak³a-
daj¹c po drodze obozy, gdzie spêdzaj¹ najbli¿-
sze miesi¹ce. Wa¿ne jest, by poszczególne
obozy by³y w odpowiedniej odleg³oœci od siebie.
Miejscowi górale prowadz¹ przede wszys-
tkim wypas owiec. Jedynie gdzieniegdzie
mo¿na spotkaæ „krowi wypas”. Dla pasterzy
jest to okres obfitoœci i mo¿liwoœæ za³atania
tego, co w przeci¹gu roku czêsto nadszczer-
bione, zdawa³o ju¿ siê przedzieraæ i strzêpiæ
tu i ówdzie- bud¿etu. Dzieñ podporz¹dkowany
jest pewnym prawom i regu³om. Jest czas
wypasu- to zadanie mê¿czyzn. Jest czas doje-
nia owiec- to z kolei jest domen¹ kobiet, po-
dobnie jak przyrz¹dzanie przetworów mlecz-
nych przeznaczonych na handel. Te produkty

to przede wszystkim owcze mleko, ró¿ne
rodzaje sera, poddawane procesom technolo-
gicznym oraz ró¿ni¹ce siê od siebie stopniem
dojrza³oœci. 
Turyœci, których jeszcze nie tak wiele, jak na
Rysach, s¹ dla nich radoœci¹ i urozmaice-
niem. Zawsze zaczyna siê tak samo. 
- Sk¹d przyjechaliœcie, dzieci? 
Dalej rozmowa toczy siê b³yskawicznie, zaœ
pozosta³a czêœæ rozmowy koñczy siê ju¿ w g³ów-
nym namiocie obozowym, przy konsumpcji
przygotowywanych specja³ów, czêsto przy
akompaniamencie… no w³aœnie, przy akom-
paniamencie tego szlachetnego trunku, bez
którego polskie œwiêta obejœæ by siê nie mog³y.

W pewnym momencie straciliœmy wiarê, ¿e
w takim tempie gdziekolwiek zajdziemy.
Zaczepiano nas, rozmawiano, ale nie by³o 
w tym nic natrêtnego. P³ynê³o z dobrego serca.
Wzrusza siê cz³owiek zaproszony przez dwu-
nastoletni¹ dziewczynkê do „osady”. Poczêstunek
w górach to sery, mleko, papryka i lawasz.
Wszystko wyprodukowane w³asnymi rêko-
ma, podarowane z serca. Zadajemy sobie
pytania czy tak j¹ nauczyli rodzice? Prosta
ufnoœæ, ¿e cz³owiek jest cz³owiekowi przyja-
cielem i strach, by nikt nigdy tej ufnoœci nie
nadu¿y³ i nie zniszczy³!
Idziemy dalej. Noc spêdzona na wysokoœci
3300m.n.p.m. nie daje oczekiwanego wypo-
czynku. Ubrani w zimowe ubrania, smagani
zimnym wiatrem, nie przesypiamy nocy, roz-
grzewaj¹c stopy i d³onie. O 4.30 rano rusza-
my w trasê. Ale zanim ruszamy… Wiecie co

znaczy wyjœæ ze œpiwora, w górach, o 4.30
rano? Temperatura w lipcu spada znacznie
poni¿ej zera, a silny wiatr potêguje uczucie
ch³odu. Zaczyna siê mozolne zdobywanie
wysokoœci, nie w podskokach, „na prêdkoœ-
ci”, z uœmiechem… romantyzmem. Krok za
krokiem, stopa stawiana dziesiêæ centyme-
trów przed kolejn¹, ciê¿ki ju¿ na tej wysokoœ-
ci oddech, p³uca pragn¹ce troszkê wiêcej
tlenu, a miêœnie kolejnego odpoczynku. Tylko to
niemo¿liwe, bo odpoczynek by³ trzy minuty
temu. Krok do przodu i zjazd do tego samego
miejsca sk¹d z takim mozo³em podnieœliœmy
nogê. Komunikat dla id¹cych z ty³u - „UWAGA,
kamienie!” I tak wiele razy. Mo¿na siê z³oœciæ,
nawet rzuciæ jakimœ wulgaryzmem, ale w koñcu
trzeba siê do tego przyzwyczaiæ. Innej drogi
nie ma.
Schodz¹c do podnó¿a, nieopatrznie wprosi-
liœmy siê na wesele… jak nas poinformowa-
no, pierwsze w historii zawarcie zwi¹zku ma³-
¿eñskiego na szczycie Aragacu. Niby normal-
ne, bo by³a para m³oda, by³ te¿ ksi¹dz, zapro-
szeni goœcie, no i orkiestra tylko, ¿e w ple-
nerze, ale jak¿e niepowtarzalne! 
Góry w Armenii s¹ wyj¹tkowe… Mo¿e ina-
czej. Góry w Armenii s¹ wszechobecne, a goœ-
cinnoœæ Ormian jest wyj¹tkowa.

Maciej Dziubak

GGGGóóóórrrryyyy    wwww    AAAArrrrmmmmeeeennnniiii iiii     ssss¹¹¹¹    wwwwyyyyjjjj¹¹¹¹ttttkkkkoooowwwweeee
cd wyprawy na Zakaukazie
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Witaj! Nazywam siê Babcia Jaga. Mieszkam
w ma³ym, uroczym Domku pod lasem, nie-
opodal Miasteczka. Przed domkiem jest ogródek,
w którym letni¹ por¹ roœnie mnóstwo koloro-
wych kwiatów i pachn¹cych zió³. Za dom-
kiem rosn¹ zaœ drzewa i krzewy. Jesieni¹ zry-
wam z nich jab³ka i orzechy.
W moim Domku nie mieszkam sama. Razem
ze mn¹ jest tu moja przyjació³ka – br¹zowo-
ruda i prêgowana kotka Marcelina, która ma
bardzo m¹dre oczy, a dzieci kocha tak samo, jak ja.
Powiem ci w sekrecie, ¿e nie jestem prawdzi-
w¹ babci¹, bo nie mam swoich wnuków, ale
wszyscy nazywaj¹ mnie w³aœnie tak. Mo¿e to
ze wzglêdu na mój wygl¹d? Mam siwe w³osy
uczesane w kok (cha, cha, jakie tam siwe –
one s¹ ju¿ ca³kiem bia³e), moja twarz jest po-
marszczona i rumiana, jak zimowe jab³uszko.
Bardzo lubiê siê œmiaæ i uœmiechaæ, wiêc naj-
wiêcej zmarszczek mam wokó³ oczu i ust, 
a musisz wiedzieæ, ¿e takie zmarszczki s¹
najpiêkniejsze. Na moim nosie zatrzyma³y siê
okulary w okr¹g³ej oprawie. Ubieram siê tro-
chê staroœwiecko: zazwyczaj noszê kraciast¹
bluzkê z bufiastymi rêkawami i bia³ym ko³-
nierzykiem oraz d³ug¹ do kostek, suto marsz-
czon¹ spódnicê, przykryt¹ fartuszkiem z wiel-
kimi kieszeniami. W te kieszenie, gdy wybie-
ram siê na przechadzkê do Miasteczka, wk³a-
dam ma³e, czerwone jab³uszka i orzechy, 
a czasem pierniczki pachn¹ce cynamonem
lub karmelki.
Pewnie jesteœ ciekaw, po co noszê w kiesze-
niach te wszystkie smakowitoœci? A jak my-
œlisz? Czy dlatego, ¿e mogê zg³odnieæ w dro-
dze? Ale¿ nie!
Mam te smako³yki po to, by czêstowaæ nimi
napotkane dzieci. Tak dobrze jest widzieæ

uœmiechniêt¹ buŸkê dziecka, które dosta³o
coœ pysznego do r¹czki – taki uœmiech rozjaœ-
nia ca³y œwiat!
Uwielbiam nasze Miasteczko, bo jest na tyle
ma³e, ¿e nie trzeba wcale d³ugo chodziæ, ¿eby
je ca³e obejœæ (wprawdzie mam du¿o wol-
nego czasu ale moje nogi maj¹ tyle samo lat
co ja i szybko siê mêcz¹). W Miasteczku s¹

stare, kolorowe kamieniczki, w¹skie uliczki,
ma³e podwórka i niewielki Rynek w samym
jego œrodku. Ale za to jest du¿o zieleni i sa-
mochody je¿d¿¹ wolniej ni¿ w du¿ych mias-
tach (co jest szczególnie dobre dla dzieci, bo
dziêki temu mamy tu zdrowsze powietrze, 
a i ulice s¹ bezpieczniejsze). Jak siê zapewne
domyœlasz, w Miasteczku nie mieszka zbyt
wiele osób i wszyscy siê doskonale znaj¹, co
nieraz jest dobre, a nieraz nie.
Chêtnie rozmawiam z mieszkañcami Miastecz-
ka i czêsto to robiê. Czasem ja zagadujê ko-

goœ, a czasem ktoœ mnie. I wiesz co? Naj-
czêœciej jest tak, ¿e ja odzywam siê pierwsza
do osoby, która ma na twarzy smutek, czy
przygnêbienie, a do mnie zwracaj¹ siê pierwsi
ci szczêœliwi i radoœni. Bo chyba ³atwiej jest
dzieliæ siê z drug¹ osob¹ radoœci¹. To co nas
smuci, czy martwi chowamy w zakamarku
serduszka. Ale wiedz, ¿e gdy siê podzielisz
swoim smutkiem z kimœ ¿yczliwym, to wtedy
zrobi ci siê l¿ej na sercu, bo ten ciê¿ar (o, smutki
s¹ bardzo ciê¿kie) bêdziesz dŸwiga³ nie sam,
ale z osob¹, której o swoim nieszczêœciu
opowiesz. Dlatego w³aœnie chêtnie wys³uchu-
jê wszystkich opowieœci, bo chocia¿ w taki
sposób mogê pomóc mieszkañcom Miasteczka.
Czasem pocieszam dobrym s³owem, czy rad¹,
a czasem tylko wspó³czujê (gdy niewiele
potrafiê na smutek zaradziæ).
Jestem szczêœliwa, gdy mogê pomóc dziecku,
bo w³aœnie dzieciom jest trudniej poradziæ
sobie ze smutkami. Pewnie te¿ i dlatego, ¿e
rzadko ktoœ z doros³ych wys³uchuje ich tak
naprawdê. Mo¿e sam siê o tym przekona³eœ?
Jeœli tak, to mam do ciebie proœbê: w takiej
chwili, gdy nikt ciê nie chce wys³uchaæ, a ty
bardzo chcesz siê podzieliæ swoj¹ radoœci¹,
czy potrzebujesz pomocy, bo masz problem –
napisz do mnie list, w którym wszystko to
opiszesz. Ja na twój list bardzo chêtnie od-
piszê i to bêdzie prawie tak, jak byœmy ze
sob¹ porozmawiali.
Teraz, gdy na dworze jest ju¿ zimno, a dni s¹
coraz krótsze, dostajê sporo listów od dzieci 
z Miasteczka. Wszystkie te listy czytam,
siedz¹c w swoim starym fotelu z Marcelin¹
na kolanach. W kominku weso³o trzaska ogieñ,
za oknem szumi deszcz, a ja prze¿ywam
razem z dzieæmi ich radoœci i smutki... cdn.

Babcia  Jaga  opowiada
(Opowiastki do g³oœnego czytania)

Jakiœ czas temu pojawi³ siê w mojej g³owie pomys³ napisania ksi¹¿ki, która s³u¿y³aby do g³oœnego czytania
dzieciom w wieku 6-8 lat i mia³a formê opowiadañ. Ten pomys³ realizowa³am z przerwami przez kilka lat,
a¿ powsta³a ostateczna wersja moich opowiastek, które, jak na razie, nie doczeka³y siê jeszcze wydania
ksi¹¿kowego. Dziêki uprzejmoœci Redakcji Gazety Chojnowskiej mam jednak mo¿liwoœæ przedstawienia
jej Wam, drodzy Czytelnicy. I bardzo siê z tego cieszê, bo chcia³abym siê przekonaæ, czy ksi¹¿ka „Babcia
Jaga opowiada” spodoba siê dzieciom. W zwi¹zku z tym chcê te¿ prosiæ wszystkich, którzy bêd¹ czytaæ
swoim pociechom te opowiastki o kilka s³ów na ich temat (s³owa krytyki s¹ bardzo wskazane), a dzieci
proszê o samodzielne narysowanie lub namalowanie ilustracji do s³uchanego tekstu. Po opublikowaniu
na ³amch „G. Ch.” ca³ej ksi¹¿ki, autorów najpiêkniejszych ilustracji postaram siê nagrodziæ.
Opinie na temat ksi¹¿ki oraz ilustracje proszê dostarczaæ do Redakcji „G. Ch.”.
Pozdrawiam wszystkich serdecznie i zachêcam do czytania - autorka ksi¹¿ki „Babcia Jaga opowiada”,
czyli Ma³gosia Krzywda.

Zima
OPOWIEŒÆ PIERWSZA: BABCIA JAGA SIÊ PRZEDSTAWIA
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Przed nami kolejna ods³ona zasobów pi³karskich naszego klubu -
futbolowe ¿aki, rocznik 1991-1994r, trenowane przez Stefana
Stala. W latach 70 i 80-tych S. Stal gra³ na pozycji stopera 
z numerem 5. 
Nasz m³ody narybek pi³karski trochê ju¿ nawojowa³. W ubieg-
³ym roku chojnowskie ¿aki zajê³y II miejsce na Miêdzynaro-
dowym Turnieju Miko³ajkowym, w finale ulegaj¹c Zag³êbiu
Lubin 0:1. Kilku naszych m³odzików szkoli swe umiejêtnoœci
równie¿ w innych klubach. Dwóch zawodników znalaz³o siê 
w kadrze dolnoœl¹skiej (Tomasz Rudzik i Jakub Grz¹dkowski).
W istniej¹cej Miedzi Legnica w klasie sportowej, te¿ znajdziemy
naszych ziomali. Jest ich czterech: Bartek Haniecki, Igor Mazur,
Kuba Grz¹dkowski i S³awek Rudnicki. A i trener Stefan Stal nie
spocz¹³ na laurach.
Co roku bierze udzia³ w szkoleniach kadry trenerów grup m³o-
dzie¿owych w Niemczech. W tym roku taki kurs mia³ miejsce 
w naszym kraju, w Kudowie Zdrój. Trzeba nadmieniæ, ¿e w roz-
grywkach ligowych ¿aków, nasi zawodnicy s¹ rocznikiem trochê
m³odszym od przeciwników. W ostatnim ligowym meczu, choj-
nowianie pokonali na wyjeŸdzie KuŸniê Jawor 1:0 i plasuj¹ siê
poœrodku tabeli. O niedalek¹ przysz³oœæ kadry pi³karskiej
Chojnowianki, mo¿emy byæ spokojni.

Sk³ad rocznika 1991-94:
Czarnecki Marcin, P³achta Tomasz, Furmanek £ukasz, Polañski
Dawid, Wiœniewski Mateusz, Haniecki Bartosz, Zatwarnicki
Mateusz, Rudziak Tomasz, Malawski Rafa³, Mazur Igor,
Grz¹dkowski Jakub, Saj Patryk, Rudnicki S³awomir, Haniecki
Micha³, Korni³owicz Daniel, Osadowski Bogdan.

p.m.

Liga okrêgowa Legnica Klasa B

1. Chojnów 14  35  48-8 1. Chojnów 10   27  43-11
2. Szczedrzykowice 14  34  58-17 2. Konradówka 10  24  38-13
3. Jawor 14  34  41-14 3. Michów 10  18  30-27
4. Rudna 14  31  49-12 4. Rokitki 10  16  41-25
5. Legnica 14  25  31-24 5. NiedŸwiedzice 10 15  22-20
6. Chobienia 14  24  27-16 6. Radziechów 10  14  26-28
7. Zamet 14  23  23-24 7. Goliszów 10  13  23-30
8. Wiadrów 14  20  22-24 8. Okmiany 10  13  19-35
9. Polkowice 14  19  30-26 9. Witków 10  10  11-36
10. G³ogów 14  16  32-31 10. Budziwojów 10   6   13-19
11. Arkon 14  15  21-33 11. Bia³a 10   4   20-42
12. Kochlice 14  13  26-38
13. Rokitki 14  12  33-41
14. Droglowice 14  10  18-43
15. Sichów 14   5   13-92
16. Serby 14   4     8-37

Kolejne mecze naszej dru¿yny za nami. Emocji co nie miara.
Rezerwy Górnika Polkowice maj¹ to do siebie, ¿e w ka¿dej chwili, mog¹

siê wzmocniæ zawodnikami z pierwszej dru¿yny. Pomimo, ¿e górnicy
okupuj¹ œrodkow¹ czêœæ tabeli, nigdy nie nale¿y ich lekcewa¿yæ. Atut
w³asnego boiska to dla polkowiczan jakby dwunasty zawodnik. 
A zdo³aæ ograæ chojnowskiego lidera, tylko motywowa³o do dobrej gry.
Mecz by³ bardzo wyrównany i zaciêty. To jednak Chojnowianka wysz³a 
z niego zwyciêsko wygrywaj¹c ten pojedynek- 2:1 Brawo!
Za plecami jednak trwa nieustaj¹cy poœcig z Rudnej. Dosz³o wiêc do
bezpoœredniego pojedynku. Takie mecze na szczycie s¹ zawsze okras¹
ka¿dej ligi. Trzeba tylko wykorzystaæ fakt, ¿e gra siê u siebie. Kibice
dopingiem zawsze pomog¹. Na dodatek od pierwszych chwil spotkania
okazuje siê, ¿e g³ówny arbiter to cichy sprzymierzeniec goœci. Jakie wiêc
mog¹ spotkaæ kary pana w czarnym trykocie za z³e sêdziowanie?
Reprymenda od obserwatora z OZPN (co te¿ siê sta³o). 
Krew i pot - to zostawili nasi futboliœci na murawie. W sumie obraz
spotkania odwróci³ siê na nasz¹ korzyœæ od 60 minuty. Dru¿yna postawi³a
wszystko na jedn¹ kartê. W krótkich odstêpach czasu, uda³o siê zdobyæ
dwa upragnione gole. Na nic zda³y siê, dziwaczne interpretacje sêdziego
podczas ewidentnych fauli na naszych zawodnikach, w obrêbie i na polu
karnym przeciwnika. 2:0 to piêkny wynik. 
Z zaciekawieniem czekaliœmy wszyscy na doniesienia z Rokitek. Tam
pojecha³y nasze bezpoœrednie rezerwy. Mecz rozpocz¹³ siê o tej samej
godzinie co w Chojnowie. Takiej synchronizacji zarz¹dali nasi s¹siedzi.
Obawiali siê czegoœ? I tak nic to nie da³o. Nasza druga dru¿yna zrobi³a na
czarno gospodarzy. Wygra³a 4:1. 
Im bli¿ej koñca tej rundy, tym bardziej inne dru¿yny sprê¿aj¹ siê by
pokonaæ lidera, czyli Chojnów. 
Niedziela- 4 listopada. W tym dniu obydwie chojnowskie dru¿yny solidarnie
uleg³y jednakowym wynikiem 2:1. Pora¿ki siê zdarzaj¹. I s¹ w kalkulo-
wane. Nawet u najlepszych. Pierwsza dru¿yna na wyjeŸdzie uleg³a
Zametowi Przemków, natomiast rezerwy - Premium Budziwojów. By³y
to pierwsze przegrane naszych jedenastek w tym sezonie. Kto wiêc
zostanie mistrzem jesieni w lidze okrêgowej, rozstrzygnie ostatnia kolej-
ka rozgrywek. Na finiszu przyjdzie nam siê zmierzyæ z zawsze
nieobliczalnymi Czarnymi Rokitki. Na ten zapowiadaj¹cy siê niezwykle
ciekawie mecz zapraszamy w sobotê 10 listopada. Pocz¹tek o godzinie 13.

Prezentacja poszczególnych
grup pi³karskich naszego klu-
bu niew¹tpliwie wp³ywa te¿
na morale m³odych pilkarzy.
Jest ono bardzo bojowe. Pro-
szê sobie wyobraziæ, ¿e pod-
opieczni Krzysztofa Wylêg³e-
go, w wyjazdowym meczu 
w Jaworze, urz¹dzili sobie
wyj¹tkowo ostre strzelanie.
Do siatki KuŸni, pi³ka trafi³a

a¿ 11 razy. Gospodarzom
uda³o siê trafiæ dwa razy.

£upem bramkowym podzielili siê: 
Kuba Grz¹dkowski-4
Bartek Pabian-2
Bartek Mrózek-2
Jarek Sochacki-2
S³awek Rudnicki-1
Ch³opaki! Tak trzymaæ i nie
odpuszczaæ.

pm

Kto wygra³ mecz?
Chojnów!

Pokonana KuŸnia

Pi³karskie ¿aki
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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

BIBLIOTECZNE NOWOŒCI

Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:

Grzegorz Kasdepke - „NOWE
K£OPOTY DETEKTYWA
POZYTYWKI”
W drugiej czêœci przygód detekty-
wa Pozytywki czytelnicy znowu
maj¹ szansê rozwi¹zywaæ z nim
zagadki, ucz¹c siê przy tym logicz-
nego myœlenia i wyci¹gania wnios-
ków. Tym razem wspólnie odkryje-

my, co ortografia ma wspólnego
z dowodami w œledztwie, czy 
w Turcji pije siê kawê po turecku,
albo jak nale¿y podlewaæ kak-
tusy. Dziêki tej ksi¹¿ce wszystkie
dzieci (i doroœli te¿!) mog¹ chocia¿
na chwilê zostaæ detektywami.

„LEKSYKON KRAJÓW”
Leksykon zaprasza m³odych czy-
telników do pe³nej przygód pod-
ró¿y dooko³a œwiata. Uczniowie
znajd¹ w nim wiele cennych wia-
domoœci o geografii, przyrodzie 
i obyczajach w ró¿nych zak¹t-
kach Ziemi. Mog¹ te¿ siê dowie-
dzieæ, jak w innych krajach ¿yj¹
ich rówieœnicy.

Dzia³ dla Doros³ych:

„POKAZ PROZY”
Antologia opowiadañ najwiêkszych
polskich prozaików. W zbiorze

publikuj¹: Stanis³aw Barañczak,
Stefan Chwin, Pawe³ Huelle, W³o-
dzimierz Kowalewski, Antoni
Libera, Bronis³aw Maj, Zbigniew

Mentel, Jerzy Pilch, Eustachy Rylski,
Olga Tokarczuk, Janusz Weiss,
Adam Zagajewski. Wszyscy nale¿¹

do jednej grupy pokoleniowej -
tzw. œredniego pokolenia, urodzo-
nych w okresie mniej wiêcej
1945 - 1960: po drugiej wojnie œwia-
towej, a przed pocz¹tkiem zmian,
które doprowadzi³y do wyzwole-
nia w 1989 r. Ka¿dy z nich osi¹g-
n¹³ spektakularny sukces, zdobywa-
j¹c presti¿owe nagrody i rozg³os. 

Filia nr 1:

Józef Wêgrzyn - „KAZIU
POLSKA CI DZIÊKUJE”
Autor przedstawia ¿yciow¹ przy-
godê ze sportem Kazimierza Gór-
skiego. Omawia przebieg sukce-
sów polskiej reprezentacji pod
jego kierownictwem oraz opisuje
go jako zwyk³ego cz³owieka. Dziêki
wnikliwemu podejœciu do osoby
Kazimierza Górskiego, czytelnik
poznaje dot¹d nieznane szczegó³y 
z ¿ycia legendy polskiego futbolu.

19 paŸdziernika w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnowie
odby³o siê kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki.
Tym razem omawialiœmy powieœæ angielskiego prozaika
Nick`a Hornby`ego „D³uga droga w dó³”.

Akcja ksi¹¿ki rozgrywa siê we wspó³czesnym Londynie. 
W czasie nocy sylwestrowej na dachu „domu skoczka” spoty-
kaj¹ siê cztery przypadkowe osoby, które chc¹ odebraæ sobie
¿ycie. Ka¿da z nich znalaz³a siê – ich zdaniem - w sytuacji
„bez wyjœcia”.
Kwestia samobójstwa, jaka zosta³a poruszona w tej powieœci,
coraz czêœciej dotyka i nasze spo³eczeñstwo. Autor nie podaje
czytelnikowi gotowej recepty na rozwi¹zywanie ¿yciowych prob-
lemów, ale sk³ania do przemyœleñ. Pokazuje, ¿e w trudnej
zdawa³oby siê sprawie,  pomóc mo¿na w naprawdê prosty
sposób. Wszystkim klubowiczom powieœæ, napisana ironicznym
jêzykiem, przypad³a do gustu, choæ nie nale¿a³a do ³atwych 
w odbiorze, tak samo jak i poruszany w niej temat.
Nastêpne spotkanie DKK odbêdzie siê 20 listopada o godz. 1630.
Bêdziemy rozmawiaæ o ostatnio wydanym tomiku wierszy Wis³awy
Szymborskiej „Dwukropek”. Ponadto, zastanowimy siê, jakie lek-
tury omawiaæ bêdziemy w naszym klubie w przysz³ym roku.
Wszystkich chêtnych, którzy chc¹ z nami porozmawiaæ 
o ksi¹¿kach, zapraszamy. Anna Kopyra
moderator Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki przy MBP w Chojnowie

Emeryt lub rencista, który wymie-
ni³ dowód osobisty, zmieni³ adres
zamieszkania lub numer rachun-
ku bankowego, powinien niezw³ocz-
nie powiadomiæ o tym ZUS.
Ka¿d¹ zmianê danych osobowych
lub adresowych nale¿y zg³osiæ do
kilku instytucji. Jedn¹ z nich jest Zak³ad
Ubezpieczeñ Spo³ecznych.
Obowi¹zek przekazania informacji 
o aktualnych danych spoczywa zarów-
no na œwiadczeniobiorcach ZUS (eme-
rytach, rencistach, osobach pobie-
raj¹cych œwiadczenia i zasi³ki przed-
emerytalne) jak i na osobach zobo-
wi¹zanych do op³acania sk³adek na
w³asne ubezpieczenia. O zaistnia-
³ych zmianach powinni oni powia-
domiæ bezpoœrednio Zak³ad.
Pozosta³e osoby (pracownicy, osoby
przebywaj¹ce na urlopach wycho-
wawczych, nak³adcy, zleceniobiorcy,
cz³onkowie rolniczych spó³dzielni
produkcyjnych, ¿o³nierze w s³u¿bie
czynnej, itp.) wszystkie zmiany zg³a-

szaj¹ p³atnikowi sk³adek, który na
podstawie informacji uzyskanych od
ubezpieczonych dokonuje na odpo-
wiednich formularzach aktualizacji
danych w ZUS. Podobnie postêpuj¹
osoby bezrobotne (zarówno z pra-
wem do zasi³ku, jak i bez) - infor-
muj¹ Powiatowy Urz¹d Pracy o zmia-
nie danych osobowych, a PUP aktu-
alizuje dane w Zak³adzie poprzez
przes³anie odpowiednich dokumen-
tów.
Obowi¹zek aktualizowania danych
przekazanych do ZUS wynika z usta-
wy z dnia 13 paŸdziernika 1998 r. 
o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych,
ale le¿y w dobrze pojêtym interesie
ubezpieczonych i p³atników sk³adek.
Zawiadamiaj¹c ZUS o wszelkich zmia-
nach danych zyskuje siê pewnoœæ, ¿e
w zbiorach ZUS znajd¹ siê aktualne
informacje identyfikuj¹ce konkretn¹
osobê lub podmiot, a przesy³ki wy-
s³ane pod ostatnio podany adres
trafi¹ szybko do w³aœciwych r¹k.

ZAPRASZA
Na wystawê fotograficzn¹

Aleksandry £ysiak 
„100-lecie skautingu”
- Galeria M³odych, 
Plac Zamkowy 2. 

Wystawa bêdzie czynna
do 30 listopada.

Spotkanie na dachu Wa¿ne informacje ZUS-u
Masz nowy dowód – zawiadom ZUS !

Wszystkim, którzy obdarzyli mnie zaufaniem
oddaj¹c na mnie g³os w wyborach 

do Sejmu RP wyra¿am ogromn¹ wdziêcznoœæ.

Serdecznie dziêkujê
Maciej Cieœla
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy Mieszkania Lokale

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe o pow.
55 m2 w bloku spó³dzielczym, IVp., przy ul. P. Skar-
gi (rynek). Mieszkanie do zamieszkania od
zaraz. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-73-78.

Sprzedam mieszkanie 80 m2 na parterze 
w centrum miasta; c.o., mieszkanie mo¿na wyko-
rzystaæ jako punkt handlowo-us³ugowy, cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. (076) 819-15-39.

Sprzedam mieszkanie o pow. 53 m2 w cen-
trum Chojnowa. Wiadomoœæ: tel. 0602-236-853.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, spó³-
dzielcze, o pow. 74,4 m2 na IVp., cena do uzgod-
nienia. Wiadomoœæ: tel. 0880-059-799.

Kupiê mieszkanie w starym budownictwie.
Wiadomoœæ: tel. 0602-522-760.

Zamieniê mieszkanie - pokój, kuchnia, przed-
pokój, wc - 53 m2 na Ip., w Rynku na wiêksze
lub podobne z mo¿liwoœci¹ dop³aty na 2 pokoje
w budynku komunalnym. 
Wiadomoœæ: tel. 0664-761-425.

Posiadam 3.pokojowe mieszkanie do wynajêcia
o pow. 54 m2 przy ul. Samorz¹dowej. Wia-
domoœæ: tel. (071) 31-52-119 lub 0509-479-377.

Us³ugi
Studentka udziela korepetycji w zakresie

szko³y podstawowej i gimnazjum. 
Wiadomoœæ: tel. 0695-758-297.

Udzielê korepetycji z j. angielskiego ucz-
niom gimnazjum i szko³y œredniej. 
Wiadomoœæ: tel. 0516-165-937.

Kompleksowe remonty ³azienek i mieszkañ
(glazura, terakota…). 
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-77-04 lub 0889-410-886.

Inne
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 30 arów

z aktualnym pozwoleniem na budowê, dzia³ka
po³o¿ona we wsi Czernikowice, gmina Chojnów. 
Wiadomoœæ: tel. 0601-766-692 lub 0600-471-586.

Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie
– 25 z³/m2. Wiadomoœæ: tel 0600-982-453.

Sprzeda¿ dzia³ek budowlanych, czêœciowo
uzbrojonych – Kolonia Bia³a. 
Wiadomoœæ: tel. 0693-804-158.

Sprzedam gara¿ w budowie przy ul. Parko-
wej - zaawansowanie 80%. 
Wiadomoœæ: tel. 0604-575-234.

Wynajmê gara¿ przy ul. Krasickiego 5. 
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-13-29.

Oddam
Oddam w dobre rêce 2 szczeniaki - czarne

wilczurki, zaszczepione z ksi¹¿eczkami zdrowia.
Wiadomoœæ: tel. (076) 817-74-13 Osetnica 2.

Zgubiono
Zgubiono legitymacjê studenck¹ o numerze

2403/L. Uczciwego znalazcê proszê o kontakt
pod nr tel. 0604-990-535.

Zagin¹³
W nocy z 30 na 31 paŸdziernika w okolicach

ul. Lipowej i £okietka zagin¹³ kot maœci bia³o-
szarej. Uczciwego znalazcê prosi siê o kontakt
pod nr tel. (076) 818-89-59.

Oferujemy kredyty gotówkowe
do 100 000 z³.

Bez BIK 
oraz dla osób znajduj¹cych siê 

na CZARNEJ LIŒCIE. 

Bez wykazywania dochodów. 
Pomagamy rozwi¹zywaæ 

najtrudniejsze problemy finansowe.

Kredyty i po¿yczki hipoteczne 
do 130 % wartoœci nieruchomoœci 

- na zakup domu lub mieszkania, 
remont wykup ze spó³dzielni, 
gminy, zakup dzia³ki budowlanej, 

- na refinansowanie kredytów 
konsumpcyjnych zaci¹gniêtych 
w innych bankach,

- na dowolny cel.

A co najwa¿niejsze -
uzyskasz kredyt maj¹c
nawet z³¹ historiê w BIK i bêd¹c

na CZARNEJ LIŒCIE.
NIKOMU NIE ODMAWIAMY

POMOCY
Zadzwoñ lub przyjdŸ.

Doradca Bankowo Finansowy
59-300 Lubin ul. Odrodzenia 26

pokój 3 i 14
tel. 076/844-39-25, 792443925

076/844-12-35, 792441235
e-mail: bojda@interia.pl

Doradca Bankowo
Finansowy

59-300 Lubin ul. Odrodzenia 26
pokój 3 i 14

tel. 076/844-39-25, 792443925
076/844-12-35, 792441235
e-mail: bojda@interia.pl
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Wa¿ne numery telefonów

Urz¹d Miejski w Chojnowie – 076 818 82 85
MOPS – 076 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe –      999; 076 818 83 33
Stra¿ Po¿arna – 998 076 819 64 71
Policja – 997; 076 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne – 

994; 076 818 83 70
Pogotowie gazowe – 992; 076 850 90 00
Pogotowie energetyczne –    991; 076 818 82 83
Informacja PKP – 076 866 95 42
Informacja PKS – 076 818 84 76
Cmentarz (administrator) –          076 818 76 89

0601 146 831
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ 

– 076 818 86 81
ChZGKiM – 076 818 83 70
Przychodnia Rejonowa            – 076 818 85 14

ZZaattrruuddnnii::
· pracownika  myjni  rêcznej
· kierowcê  kategorii  C
· kierowcê-mmechanika

SSzzcczzeeggóó³³yy  ppoodd  nnuummeerreemm
tteelleeffoonnuu  ((007766))  8811-8888-225522

Handel Towarami Masowymi

STACJA PALIW
Chojnów; ul. Lubiñska 5

oferuje
- paznokcie

* ¿elowe

* akrylowe

* jedwabne (fiberglass)

- masa¿ d³oni
- kapiel SPA d³oni w parafinie
- manicure

PROMOCJA
- tipsy 50 z³ + SPA d³oni gratis

Stylizacja paznokci
Malwina Karpiak

ul. Koœciuszki 22 (w solarium)

Okazja!
Sprzedam choinki (œwierk) 

wys. od 1,0 do 3,5 m, bardzo du¿y wybór.

Sprzeda¿ - róg ul. Koœciuszki i Drzyma³y 
(w podwórku za œwietlic¹ „Barki).
Sprzeda¿ na targowisku miejskim 

od 14.12.2007r.
Ceny choinek:

do 2,0 m – 10 z³
powy¿ej 2,0 m- 15 z³
ga³¹zki – 2 z³

Informacje pod numerem telefonu
(076) 81-91-724 – po godz. 19.00

kom. 608-556-221 
kom. 695-035-499

1. Wymagania niezbêdne:
1. wykszta³cenie wy¿sze techniczne, administracyjne
lub ekonomiczne,
2. obywatelstwo polskie,
3. posiadanie pe³nej zdolnoœci do czynnoœci praw-
nych i korzystanie z pe³ni praw publicznych,
4. nieposzlakowana opinia,
5. niekaralnoœæ za przestêpstwa pope³nione umyœlnie,
6. dobry stan zdrowia potwierdzony zaœwiadcze-
niem lekarskim,
7. znajomoœæ obs³ugi komputera,
8. co najmniej 2 letni sta¿ pracy.

2. Wymagania dodatkowe:
1. znajomoœæ przepisów ustawy o samorz¹dzie gmin-
nym, ustawy o finansach publicznych oraz kodeksu
postêpowania administracyjnego,
2. praktyczna znajomoœæ programów komputero-
wych: Excel, Word,
3. znajomoœæ zasad planowania i realizowania
inwestycji,
4. doœwiadczenie w pracy samorz¹dowej,
5. doœwiadczenie w przygotowywaniu wniosków o po-
zyskiwanie œrodków pomocowych z Unii Europejskiej,
6. wiedza i doœwiadczenie zwi¹zane z pozyskiwaniem
œrodków unijnych, dodatkowym atutem bêdzie
udokumentowanie i potwierdzenie skutecznoœci
wczeœniej sk³adanych wniosków,
7. znajomoœæ jêzyka angielskiego w zakresie pod-
stawowym.

3. Zakres wykonywanych zadañ na stanowisku:
1. Wspó³praca z instytucjami wspieraj¹cymi dzia³ania
na rzecz Unii Europejskiej.
2. Inicjowanie udzia³u Miasta Chojnów w otwartych
konkursach i programach w celu ubiegania siê 
o dotacje z funduszy zewnêtrznych.
3. Przygotowanie i wystêpowanie z wnioskami 
w sprawie pozyskiwania œrodków pomocowych 
z Unii Europejskiej i innych Ÿróde³.
4. Wspó³praca z instytucjami miejskimi i pra-
cownikami urzêdu w przygotowywaniu wniosków
o œrodki pomocowe z Unii Europejskiej oraz w spra-
wie pozyskania innych œrodków zewnêtrznych.
5. Sporz¹dzanie kwartalnych, rocznych i koñ-
cowych sprawozdañ dotycz¹cych realizowanych
inwestycji z finansowaniem.
6. Prowadzenie pe³nej dokumentacji dotycz¹cej
pozyskiwania funduszy strukturalnych od chwili
z³o¿enia wniosku do rozliczenia zadania.
7. Gromadzenie oraz udostêpnianie instytucjom
miejskim, organizacjom i podmiotom gospodarczym

informacji z zakresu mo¿liwoœci skorzystania 
z ró¿nych funduszy pomocowych.

4. Wymagane dokumenty:
1. ¿yciorys z opisem dotychczasowej pracy (CV),
2. list motywacyjny,
3. potwierdzona kserokopia dyplomu,
4. kwestionariusz osobowy,
5. potwierdzone kopie œwiadectw pracy,
6. inne dokumenty œwiadcz¹ce o posiadanych
kwalifikacjach i umiejêtnoœciach,
7. zaœwiadczenie lekarskie o braku przeciwskazañ
zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
ds.pozyskiwania funduszy zewnêtrznych,
8. oœwiadczenie kandydata, ¿e posiada pe³n¹ zdol-
noœæ do czynnoœci prawnych oraz korzysta z pe³ni
praw publicznych,
9. oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany za
przestêpstwo pope³nione umyœlnie oraz ¿e nie toczy
siê przeciwko niemu postêpowanie karne (w przy-
padku zatrudnienia kandydat zostanie zobowi¹zany
do dostarczenia zaœwiadczenia z Krajowego
Rejestru Karnego),
10. oœwiadczenie, ¿e kandydat wyra¿a zgodê na
przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U z 2002r. Nr 101, poz. 920 
z póŸn. zm.) w celu przeprowadzenia naboru. 
Wymagane dokumenty nale¿y sk³adaæ w terminie
do 07 grudnia 2007r. w siedzibie Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, pok. Nr 6 z do-
piskiem: Dotyczy naboru na wolne urzêdnicze
stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnêtrznych.
Oferty, które wp³yn¹ do urzêdu po okreœlonym
wy¿ej terminie nie bêd¹ rozpatrywane. 
Informacja o wyniku naboru bêdzie umieszczona
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicz-
nej bip.chojnow.net.pl oraz na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1.
Wymagane dokumenty, powinny byæ opatrzone
klauzul¹: „Wyra¿am zgodê na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezbêdnych do realizacji prze-
biegu naboru zgodnie z ustaw¹ o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 
z póŸn. zm.) oraz ustaw¹ z dnia 22 marca 1990 r. 
o pracownikach samorz¹dowych (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1593 z póŸn. zm.).Informacje dodatkowe
o naborze mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim 
w Chojnowie. Osob¹ upowa¿nion¹ do kontaktu
jest: Brygida Mytkowska - Sekretarz Miasta
0768188285.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
OG£ASZA NABÓR NA WOLNE URZÊDNICZE STANOWISKO

ds. pozyskiwania funduszy zewnêtrznych w Wydziale Rozwoju Gospodarczego
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
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