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Na IV sesji

„Dobrroæ jest czym
mœ
barrdzo prrostym
m…”

Ä

Ostatnia w 2006 roku sesja dotyczy³a g³ównie
uchwalenia miejskiego bud¿etu na najbli¿szych
dwanaœcie miesiêcy. Uchwa³ê w sprawie
bud¿etu Gminy Miejskiej Chojnów
przeg³osowano jednomyœlnie.

Wigilia dla samotnych organizowana przez
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej,
to ju¿ tradycja. W wieczerzy uczestnicz¹
mieszkañcy w ró¿nym wieku, a przy
œwi¹tecznym stole zasiadaj¹ razem z nimi
przedstawiciele koœcio³a i w³adz miasta.

Ä

Œwi¹teczny koncert

Emocje na zakoñczenie…

Ä

21 grudnia w sali imprez Miejskiej Biblioteki
Publicznej mieszkañcy Chojnowa mieli okazjê
wys³uchaæ najbardziej znanych
bo¿onarodzeniowych melodii w wykonaniu
m³odych artystów muzyków.

17 grudnia odby³y siê mecze rewan¿owe
w grupie ,,A’’ Halowej Ligi Pi³ki No¿nej.
Walka o miejsca premiowane awansem
do grupy mistrzowskiej trwa³a niemal¿e
do ostatniego gwizdka sêdziego.

Chojnowskie rozmaitoœci
Z prac wydzia³ów
Wydzia³ RG
* Zakoñczono budowê ruroci¹gu t³ocznego
sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Okrzei,
który bêdzie odbiera³ œcieki z budowanej
w strefie ekonomicznej pralni przemys³owej.
* Zakoñczono budowê oœwietlenia ulic
Broniewskiego, Matejki, Wyspiañskiego,
Konopnickiej i Orzeszkowej.

mi i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu:
w dniach od 20.12.2006 r. do 10.01.2007 r.:
- wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, znajduj¹cych siê
w budynkach po³o¿onych przy ul.
Samorz¹-dowej 1a i ul. Reja 4 (Zarz¹dzenie
Burmis-trza Miasta Chojnowa z dnia 20
grudnia 2006 r. Nr 135/2006).
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
31.01.2007 r.

Wydzia³ Spraw Obywatelskich Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie informuje mieszkañców Chojnowa, ¿e wymiana dowodów
osobistych wydanych w formie ksi¹¿eczkowej na dowody osobiste nowego wzoru
obowi¹zuje do 31 grudnia 2007r. Wszystkie dowody wydane przed 1 stycznia 2001 r.
bêd¹ niewa¿ne od 1 stycznia 2008r. Jednoczeœnie przypominamy, ¿e ka¿da osoba
bêd¹ca obywatelem polskim i zamieszka³a
w Rzeczpospolitej Polskiej, która ukoñczy³a 18. rok ¿ycia, jest obowi¹zana posiadaæ dowód osobisty. Prosimy osoby, które
nie dokona³y tego obowi¹zku o zg³aszanie
siê do urzêdu, pokój nr 1 w godzinach pracy
urzêdu tj. codziennie oprócz wtorków od
godz. 7.30 do 15.30, we wtorki od godz.
8.00 do godz. 16.00.

Dowody do koñca 2007r.

Dy¿ury Rady

* Dobieg³y koñca prace przy wymianie
nawierzchni chodników przy ul. Œciegiennego, ul. Z³otoryjskiej i ul. Szpitalnej.
* Trwaj¹ prace przy budowie boiska wielofunkcyjnego przy ul. Ma³achowskiego.
Po³o¿ono ju¿ murawê z trawy syntetycznej,
wykonano chodniki z polbruku wokó³
boiska, zamontowano oœwietlenie, obecnie
wykonawca montuje ogrodzenie.

* Og³oszono po raz kolejny przetarg nieograniczony na budowê trybuny na stadionie miejskim.

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
ze zmianami/ Wydzia³ Gospodarki Grunta-
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Chojnowskie rozmaitoœci
Biuro Rady Miejskiej Chojnowa informuje, ¿e przewodnicz¹cy Rady Jan Skowroñski przyjmuje mieszkañców w ka¿dy wtorek w godz. 13-16, a wiceprzewodnicz¹cy Józef Kulas w ka¿dy czwartek od 11-12.

Piêtnasta Orkiestra
14 stycznia rusza kolejna, piêtnasta Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy. W tym roku, podobnie jak
w latach ubieg³ych wolontariusze wyrusz¹ na ulice
miasta ju¿ rankiem, natomiast w Miejskim Domu
Kultury od godz. 16.00 bêdzie mo¿na pos³uchaæ
prezentacji lokalnych artystów i wzi¹æ udzia³
w licytacji orkiestrowych gad¿etów. Zapraszamy!

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿
nastêpuj¹cej nieruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej
przy ul. Z³otoryjskiej w Chojnowie:

Zebranie Chojnowianki
24 stycznia w Domu Chemika o godzinie 17.00
odbêdzie siê zebranie sprawozdawczo-wyborcze
cz³onków i sympatyków klubu „Chojnowianka”.
Zarz¹d zaprasza wszystkich, którym le¿y na sercu
dobro sportu w naszym mieœcie.

Grudniowa wiosna
Synoptycy mówi¹, ¿e to by³ najcieplejszy grudzieñ
w ponad dwustuletniej historii pomiarów meteorologicznych w Polsce. Temperatura ju¿ w listopadzie
by³a najwy¿sza od dwustu dwudziestu siedmiu lat.
Wiosennne klimaty tej zimy odczuwa te¿ przyroda.
Drzewa i krzewy puszczaj¹ liœcie, w górach zdezorientowane zwierzêta niechêtnie uk³adaj¹ siê do zimowego snu, na niebie ko³uj¹ bociany, w domach bzycz¹ komary. Taka aura ma siê utrzymaæ jeszcze
przez kilka najbli¿szych dni. Jakie mog¹ byæ nastêpstwa tego rodzaju zachowañ w przyrodzie oka¿e
siê za kilka miesiêcy.

Nieoczekiwana zmiana p³aszcza
W trakcie, zapewne szampañskiej, zabawy sylwestrowej w Domu Chemika, jeden z goœci wyszed³
z balu w nie swoim okryciu. Jego p³aszcz - d³ugi
czarny, czeka na w³aœciciela w Niebieskim Parasolu.
Na zwrot swojej w³asnoœci natomiast oczekuje
uczestnik zabawy, który wróci³ do domu w garniturze. Organizator balu serdecznie prosi osobê, która
przez pomy³kê wziê³a cudz¹ garderobê o kontakt
pod numerem telefonu: (076) 818-82-56.

Podziêkowania
Powiatowy Zespó³ Szkó³ w Chojnowie serdecznie
dziêkuje za wspó³udzia³ w przedœwi¹tecznej akcji
pomocy najbardziej potrzebuj¹cym. Nasze dzia³ania
wsparli: cukiernia „AF Palczak”, sklep „U Jana”,
SHP Z³otoryja „Delikatesy”, sklep ogólnospo¿ywczy J. Krzyœków, PPH „Dany”. Serdecznie dziêkujemy
za hojnoœæ tak¿e mieszkañcom miasta, ¿ycz¹c wszystkim darczyñcom szczêœliwego Nowego Roku 2007.
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Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest
przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Inwestor zobowi¹zany bêdzie do uzyskania decyzji zezwalaj¹cej na
wy³¹czenie gruntów z produkcji rolniczej.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 8 lutego 2007 r. o godz. 1000 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne
dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do
udzia³u w przetargu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ do dnia
1 lutego 2007 r. na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 558644
00000001490620000040 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozpo-rz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie
mniej ni¿ 340 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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Na IV sesji
Ostatnia w 2006 roku sesja dotyczy³a g³ównie
uchwalenia miejskiego bud¿etu na najbli¿szych
dwanaœcie miesiêcy.
Projekt bud¿etu przedstawi³ radnym burmistrz,
zapoznano siê tak¿e z opini¹ Regionalnej Izby
Obrachunkowej i komisji sta³ych rady.
Bud¿et miasta po stronie dochodów wynosi
27.942.022 z³, a po stronie wydatków
29.386.315 z³.
Przyjête do bud¿etu dochody podzielone zosta³y na dochody w³asne, subwencje i dotacje
celowe z bud¿etu pañstwa.
Dochody w³asne stanowi¹ 48,09% planu, a Ÿród³ami ich s¹ miêdzy innymi wp³ywy z podatków i op³at lokalnych, podatku rolnego,
podatku dochodowego od osób fizycznych
i prawnych, podatku od spadku i darowizn,
od czynnoœci cywilnoprawnych, wp³ywy
z op³aty skarbowej oraz innych stanowi¹cych
dochody gminy, uiszczanych na podstawie
odrêbnych przepisów, tj. dochody z maj¹tku
gminy, spadki, zapisy, darowizny na rzecz
gminy, odsetki od nieterminowo przekazywanych nale¿noœci, odsetki od œrodków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych.
Subwencje: oœwiatowa, wyrównawcza i równowa¿¹ca stanowi¹ 33,65% planu i wynosz¹
9.403.733 z³ i w stosunku do roku 2006 s¹
wy¿sze o kwotê 534.621 z³.
W bud¿ecie na rok 2007 przyjêto dochody z tytu³u dotacji na kwotê 5.102.109 z³ tj. 18,26%
dochodów ogó³em.
Wydatki przewidziane w bud¿ecie roku 2007
zaplanowano w kwocie 29.386.315 z³, z której
35,13 % przeznaczono na oœwiatê. Z ogólnej
kwoty 10.322.354 z³ zadania oœwiatowe realizowane s¹ w czêœci z przyznanej subwencji
oœwiatowej na kwotê 6.427.876 z³ oraz
w czêœci ze œrodków samorz¹dowych na
kwotê 3.894.478 z³.
Na pomoc spo³eczn¹ w bud¿ecie zaplanowano wydatki w wysokoœci 5.948.900 z³ co
stanowi 20,24 % planu wydatków, które bêd¹
realizowane z planowanej dotacji w kwocie
4.999.500 z³ oraz ze œrodków samorz¹dowych 949.400 z³.
Na gospodarkê komunaln¹ zabezpieczono
w bud¿ecie kwotê 4.379.500 z³ tj. 14,91%.
W kwocie tej mieszcz¹ siê wydatki na utrzymanie porz¹dku i estetyki miasta, na finansowanie prac interwencyjnych, wydatki przeznaczone na dzia³alnoœæ „Domu Chemika”
oraz œrodki na realizacjê inwestycji na kwotê
2.912.500 z³.
Ogólna kwota na zadania inwestycyjne zaplanowana w bud¿ecie miasta Chojnowa na
rok 2007 wynosi 5.584.000 z³, co stanowi 19%
planu wydatków.
Przyjête do realizacji zadanie inwestycyjne,
oprócz kontynuowanych z roku 2006, to
miêdzy innymi budowa basenu miejskiego,
budowa ulic: Tuwima, £u¿yckiej, Rzemieœlniczej, modernizacja ulicy ¯eromskiego, wymiana nawierzchni ci¹gów pieszych, budowa
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sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. M. Sk³odowskiej, infrastruktura terenów Legnickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, oœwietlenie
ulic, wymiana pozosta³ej stolarki okiennej
w Gimnazjum Nr 1, naprawa dachów w budynkach Szko³y Podstawowej Nr 4, budowa
trybuny sportowej na stadionie Klubu Sportowego „Chojnowianka”, rozbudowa cmentarza.
Uchwa³ê w sprawie bud¿etu Gminy Miejskiej
Chojnów przeg³osowano jednomyœlnie.

***
Sprawozdanie 10/06 z pracy
Burmistrza Miasta Chojnowa
w okresie od dnia 5 grudnia 2006 r.
do dnia 27 grudnia 2006 r.
Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospodarczego m.in.:
1. Og³oszono przetarg nieograniczony na budowê trybuny sportowej na stadionie miejskim.
2. Zakoñczono i odebrano budowê ruroci¹gu
t³ocznego sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Okrzei na potrzeby budowanej
w strefie ekonomicznej pralni przemys³owej.
3. Trwa budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy ul. Ma³achowskiego.
4. Z³o¿ono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej na dofinansowanie budowy ruroci¹gu t³ocznego w rejonie ul. Okrzei.
5. Naprawiono oraz zamontowano oœwietlenie œwi¹teczne na terenie miasta.
6. W dniu 15.12.2006 r. nast¹pi³o otwarcie ofert
przetargu na utrzymanie terenów zielonych
(bez Parku Piastowskiego) na lata 2007 – 2008.
Przetarg jest w trakcie rozstrzygania.
7. Trwa przydzia³ lokali socjalnych w budynku
przy ul. Z³otoryjskiej 13, zgodnie z ustaw¹
z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
kodeksu cywilnego i uchwa³¹ Nr XVI/206/2001
Rady Miejskiej Chojnowa z 26.09.2001 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy.
8. Wykonano oœwietlenie uliczne na czêœci ul.
Wyspiañskiego.
9. Uporz¹dkowano teren przy ul. Lubiñskiej
i ul. Przelot.
10. Zakoñczono budowê chodnika na ul. Z³otoryjskiej i ul. Szpitalnej.

11. Pomalowano pomieszczenia w siedzibie
Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego.
12. Wykonano remont pomieszczeñ w piwnicach
Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chojnowie.
13. Wykonano prace remontowe i konserwacyjne w Muzeum Regionalnym w Chojnowie.
14. Zakoñczono budowê utwardzonej polbrukiem nawierzchni wokó³ boiska wielofunkcyjnego na Stadionie KS Chojnowianka.
15. Wykonano naprawy miejscowe i odbudowano nawierzchnie chodników na ul. Królowej Jadwigi, ul. Witosa, ul. Ma³achowskiego.
16. Wykonywana jest przebudowa chodnika
z kostki granitowej przy Muzeum Regionalnym w Chojnowie.
17. Wykonano malowanie i remont instalacji
CO si³owni w Domu Chemika.
18. Uporz¹dkowano teren przyleg³y do parkingu przy ul. Kazimierza Wielkiego.
Z zakresu Wydzia³u Gospodarki Gruntami
i Ochrony Œrodowiska m.in.:
1. Sprzedano na rzecz najemców 6 lokali
mieszkalnych przy zastosowaniu 92 % i 95%
bonifikaty na ³¹czn¹ kwotê 17 606 z³,
2. W wyniku przetargów ustnych nieograniczonych sprzedano:
- dzia³kê niezabudowan¹ po³o¿on¹ przy ul. Okrzei
przeznaczon¹ pod zabudowê us³ugowo-mieszkaniow¹ za cenê 91000 z³ (brutto),
3. Przeprowadzono przetargi ustne nieograniczone na sprzeda¿:
- lokalu u¿ytkowego w budynku wielolokalowym przy ul. Legnickiej 38 zakoñczony wy³onieniem nabywcy za cenê 146 400 z³,
- nieruchomoœci niezabudowanej po³o¿onej
przy ul. Parkowej - zakoñczony wy³onieniem
nabywcy za cenê 307.700 z³ - drugi przetarg ustny,
4. Nabyto odp³atnie za kwotê 60 216 z³ grunty o ³¹cznej powierzchni 5018 m2, po³o¿one
przy ul. Bielawskiej, w planie zagospodarowania przeznaczone pod mieszkalnictwo
jednorodzinne,
5. Nabyto odp³atnie za kwotê 1 466 z³ grunty
o ³¹cznej powierzchni 61 m2, zajête pod drogê
- ul. Tuwima,
6. Na wniosek gminy w drodze komunalizacji
uzyskano prawo w³asnoœci 3 dzia³ek bêd¹cych w u¿ytkowaniu wieczystym gminy, stanowi¹cych w³asnoœæ Skarbu Pañstwa, po³o¿onych w obrêbie 2 miasta (drogi), na podstawie decyzji Wojewody Dolnoœl¹skiego.
7. Z³o¿ono wniosek do Wojewody Dolnoœl¹skiego o nieodp³atne nabycie prawa w³asnoœci
dzia³ki bêd¹cej w u¿ytkowaniu wieczystym
gminy, stanowi¹cej w³asnoœæ Skarbu Pañstwa, po³o¿onej w obrêbie 2 miasta.
8. Wydano 2 decyzje na przekszta³cenie prawa
u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci
na kwotê 1103,20 z³.
9. Wydano 1 decyzjê na podzia³ nieruchomoœci:
- przy ul. Fabrycznej 1- dz. nr 22/67, stanowi¹cej w³asnoœæ Skarbu Pañstwa w u¿ytkowaniu wieczystym Dolzametu - Fabryki
£añcuchów Sp. z o. o.
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10. Z zakresu nadzoru nad gospodark¹ drzewostanem:
- wydano decyzjê zezwalaj¹c¹
na usuniêcie uschniêtego drzewa gatunku modrzew przy ul.
Wojska Polskiego dla osoby
fizycznej,
- wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na
usuniêcie zagra¿aj¹cego drzewa
gatunku jesion przy ul. Cichej dla
wspólnoty mieszkaniowej,
11. Wydano 5 postanowieñ
w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, które mog¹ powstaæ
w wyniku dzia³alnoœci:
- firmy RMA Polska sp. z o.o.
ul. £u¿ycka 14 w Chojnowie,
- firmy “ERBUD” Regionalne
Przedsiêbiorstwo Budownictwa
Wiejskiego i Ochrony Œrodowiska Prusice,
- firmy KOZAK Przedsiêbiorstwo
Us³ugowo-Handlowe Warszawa,
- firmy KARSER KOMPRESSOREN sp. z o.o. Warszawa,
- firmy EkoNaft sp. zo.o.
Trzebinia.
Z zakresu Wydzia³u Spraw
Obywatelskich m.in.:
1. Dodatki mieszkaniowe:
przyjêto 44 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
rozpatrzono 14 wniosków,
przyznaj¹c dodatki mieszkaniowe
na kwotê 1169,56 z³,
2. Dowody osobiste: przyjêto
250 wniosków, wydano 170
dowodów osobistych.
Uchwa³a Nr IV/14/06
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie reprezentowania
Gminy w Zgromadzeniu
Zwi¹zku Miêdzygminnego
"UNIA GMIN ŒL•SKICH"
w Legnicy
Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.) - Rada
Miejska Chojnowa uchwala co
nastêpuje:
§ 1.
Wyznacza siê Pana Józefa Kulasa na
dodatkowego przedstawiciela Gminy do Zgromadzenia Zwi¹zku
Miêdzygminnego "UNIA GMIN
ŒL•SKICH" w Legnicy.
§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê
Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Jan Skowroñski

Uchwa³a Nr IV/13/06
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 28 grudnia 2006r.
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
na rok 2007.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 mar- d) prowadzenie punktu konsultacyjnego,
ca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr e) finansowanie terapii grupowej dla osób wspó³uza142, poz. 1591 z póŸn. zmianami) oraz art. 41 ust. 2 le¿nionych,
ustawy z dnia 26 paŸdziernika 1082r. o wychowaniu f) zakup i dystrybucjê materia³ów informacyjnow trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi edukacyjnych,
(Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z póŸn. zmianami) g) finansowanie szkoleñ z zakresu profilaktyki alkoholowej,
h) wszczynanie postêpowañ przygotowawczych do
Rada Miejska Chojnowa uchwala, co nastêpuje:
s¹du w sprawach o orzeczenie obowi¹zku poddania
siê leczeniu odwykowemu.
§ 1.
Uchwala Miejski Program Profilaktyki i Rozwi¹zy- 4. Podejmowanie interwencji w zwi¹zku z naruszeniem
wania Problemów Alkoholowych na 2007r., zwany przepisów okreœlonych w art. 131 i art. 15 ustawy poprzez
dalej „Programem”.
zg³aszanie policji i prokuraturze wszelkich stwierdzonych naruszeñ prawa.
§ 2.
5. Finansowanie zakupu materia³ów i sprzêtu niezbêdCelem Programu jest w szczególnosci:
nego do realizacji celów Programu.
1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów 6. Wydawanie opinii, dla organu zezwalaj¹cego na
alkoholowych na terenie miasta.
sprzeda¿ alkoholu, oraz prowadzenie kontroli prze2. Zmniejszanie rozmiaru problemów alkoholowych strzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleaktualnie wystêpuj¹cych.
nia na sprzeda¿ alkoholu.
3. Zwiêkszanie skutecznoœci radzenia sobie z problemami alkoholowymi.
§ 4.
4. Zmniejszanie iloœci patologicznych zachowañ spo- 1. Realizacja Programu nast¹pi poprzez:
wodowanych nadu¿ywaniem alkoholu.
a) wybór ofert, wniosków dotycz¹cych programów
5. Zmniejszanie degradacji psychofizycznych osób profilaktycznych, edukacyjno-rozwojowych, rekreauzale¿nionych.
cyjnych, sportowych, kulturalnych itp.,
6. Promowanie w³aœciwych postaw spo³ecznych.
b) zlecenia.
2. Zadania programowe realizowane bêd¹ m.in. we
§ 3.
wspó³pracy z:
Ustala sie nastepujace zadania Programu oraz sposo- a) placówkami oœwiatowo-wychowawczymi i kulturalnymi,
by ich realizacji:
b) placówkami pomocy spo³ecznej i s³u¿by zdrowia,
1. Prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoœci informa- c) organizacjami sportowymi,
cyjnej i edukacyjnej wp³ywaj¹cej na postawy i umie- d) Koœcio³em Katolickim, innymi koœcio³ami i zwi¹zkajêtnoœci wa¿ne dla zdrowia i trzeŸwoœci, w szczegól- mi wyznaniowymi,
noœci wœród dzieci i m³odzie¿y poprzez:
e) punktem konsultacyjnym,
a) organizowanie i finansowanie szkolnych programów f) organizacjami spo³ecznymi.
profilaktycznych,
b) systematyczne prowadzenie zajêæ edukacyjno-in§ 5.
formacyjnych i warsztatowych dotycz¹cych proble- Ustala siê nastêpuj¹ce zasady wynagradzania cz³onków
mów uzale¿nienia od alkoholu, nikotyny oraz proble- Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkomów przemocy i agresji,
holowych:
c) prowadzenie i finansowanie grupy terapeutycznej 1.Wynagrodzenie cz³onka Miejskiej Komisji Rozwi¹oraz realizowanie w niej programów opiekuñczo-pro- zywania Problemów Alkoholowych ustala siê jako 10%
filaktycznych i edukacyjnych,
najni¿szego wynagrodzenia pracowników, okreœlonego
d) organizowanie i finansowanie form spêdzania czasu przez Ustawê z dnia 10 paŸdziernika 2002r. o miniwolnego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholo- malnym wynagrodzeniu za pracê (Dz.U. Nr 200, poz.
wym, zawieraj¹cych elementy profilaktyki uzale¿nieñ 1679 z póŸn.zm.), zarówno za udzia³ w posiedzeniu
(m.in. kolonie, obozy, imprezy plenerowe, wycieczki, Komisji jak i w posiedzeniu zespo³u zadaniowego.
zajêcia sportowe, konkursy, pó³kolonie).
2. Wynagrodzenie wyp³acane bêdzie na podstawie
2. Wspomaganie dzia³alnoœci prowadzonej przez „Listy wynagrodzeñ” z zastrze¿eniem, ¿e za posiedzenie
instytucje, stowarzyszenia i osoby fizyczne, s³u¿¹cej Komisji i zespo³u zadaniowego odbyte w jednym
rozwi¹zywaniu problemów alkoholowych poprzez:
dniu mo¿e byæ wyp³acone tylko jedno wynagrodzenie.
a) wspieranie i dofinansowywanie kosztów terapii 3. Od naliczonego wynagrodzenia pobierany jest
mieszkañców miasta Chojnowa, prowadzonych przez podatek dochodowy od osób fizycznych.
podmioty zajmuj¹ce siê statutowo rozwi¹zywaniem
§ 6.
problemów alkoholowych,
Wykonanie
Uchwa³y
powierza
siê Burmistrzowi
b) wspó³pracê z podmiotami realizuj¹cymi programy
Miasta Chojnowa.
terapeutyczne i profilaktyczne.
3. Zwiêkszanie dostêpnoœci terapeutycznej i informacji
§ 7.
dla osób uzale¿nionych oraz udzielanie rodzinom, Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
w których wystêpuj¹ problemy alkoholowe i proble- obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2007r.
my przemocy domowej, pomocy psychospo³ecznej
§ 8.
i prawnej poprzez:
a) doskonalenie systemu przeciwdzia³ania przemocy Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie i w Gazecie Chojnowskiej.
w rodzinie,
b) finansowanie pomocy prawnej,
Przewodniczacy Rady Miejskiej
c) wspieranie dzia³alnoœci œrodowisk wzajemnej pomocy,
Jan Skowroñski
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Wigilie... Wigilie... Wigilie...
Bóg siê rodzi dla nas wszystkich,
W stajni p³acze tak ukradkiem...
W otoczeniu bliskich sobie
Bêdzie nieœæ zbawienie œwiatu
Historia narodzin Jezusa Chrystusa, w okresie
przedœwi¹tecznym opowiadana jest w ró¿nych
formach. Przedstawienia prezentowane przez
najm³odszych s¹ jednak najbardziej wzruszaj¹ce.
Takich prze¿yæ doznali wszyscy uczestnicz¹cy
w jase³kach przygotowanych przez grupê dzieci
z przedszkola nr 1. Zaproszeni goœcie, rodzice,
personel placówki i ca³a przedszkolna braæ z uwag¹
i wzruszeniem ogl¹dali dzieje Œwiêtej Rodziny
zainscenizowane przez maluchy. Opowieœæ przeplatana fragmentami muzycznymi by³a nie tylko
teatralnym spektaklem, ale tak¿e lekcj¹ wybaczania, codziennych wartoœci i znaczenia mi³oœci.

„Dobroæ jest czymœ bardzo prostym,
Byæ zawsze do dyspozycji drugich,
nigdy nie szukaæ samego siebie”
Powy¿sze motto przyœwieca³o spotkaniu
wigilijnemu 21 grudnia zorganizowanemu
przez Miejski Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej w Chojnowie.

Nastrój, pocz¹tkowo nieco powa¿ny zmieni³ siê szybko w gwar serdecznych rozmów i wspólne kolêdowanie. Kolacja
wigilijna przygotowana z wielk¹ trosk¹
oraz spotkanie w gronie podobnych sobie,
wnios³y w serca nadziejê i radoœæ, która
z pewnoœci¹ towarzyszy³a uczestnikom podczas ca³ych œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.

Przedszkolne jase³ka by³y wstêpem do wspólnej
Wigilii, która dla kilkulatków by³a kolejn¹ wskazówk¹ chrzeœcijañskich tradycji. Modlitwa,
¿yczenia przy ³amanym op³atku i wigilijny
posi³ek wszystkich zbli¿y³y i wprowadzi³y
w œwi¹teczny nastrój, który dzieci z pewnoœci¹
przenios³y do swoich domów.
eg
Jak co roku by³o to spotkanie spontaniczne,
wszystkich, którzy czuli siê samotnymi
i pragnêli spêdziæ chwile z innymi, cieszyæ
siê ciep³em, radoœci¹, podczas wspólnej
Wieczerzy. Œwi¹teczny klimat, tradycyjne
potrawy, ³amanie siê op³atkiem, wspólne
kolêdowanie – wszystko to sta³o siê mo¿liwe dziêki ludziom z otwartymi sercami.
Wigilia dla samotnych organizowana przez
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej, to
ju¿ tradycja. W wieczerzy uczestnicz¹
mieszkañcy w ró¿nym wieku, a przy œwi¹tecznym stole zasiadaj¹ razem z nimi
przedstawiciele koœcio³a i w³adz miasta.
Wspólna modlitwa, ciep³e ¿yczenia i ³amanie siê op³atkiem spowodowa³y, ¿e nastrój przybra³ charakter œwi¹teczny, powa¿ny, prawdziwie wigilijny. Osobliwy klimat
podnosi³y dodatkowo œwi¹teczne dekoracje i
melodyjne kolêdy w wykonaniu uczniów
Szko³y Podstawowej nr 3, którzy nie pierwszy ju¿ raz wspieraj¹ w ten sposób organizacjê dorocznej wieczerzy.

6

Za Wielkie Serce chcia³abym
podziêkowaæ:
- Sp. z o.o. Narzêdziowiec,
- Przedsiêbiorstwu
Produkcyjno–Us³ugowemu „Magrotex”,
- BHP-E–Agencji Ochrony Pracy i Œrodowiska,
- Panu Janowi Kryszczukowi,
- „RMA” – Polska,
- Pañstwu Kowalczykom,
- Pani Halinie Gruszka,
- Panu Bogdanowi Pi¹tkowi,
- Pan Bogdanowi Krzyœkowowi,
- uczniom Gimnazjum Nr 1, kl II b,
- pracownikom Œwietlicy przy Szkole Podstawowej Nr 3, a tak¿e dzieciom tej szko³y,
które kolêdowa³y,
- szczególne podziêkowania sk³adam wszystkim pracownikom Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej za wk³ad pracy w³o¿onej
w przygotowanie Wigilii.
Kierownik MOPS
Ewa Wiszniewska
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Œwi¹teczny koncert U t k a n e z m a r z e ñ
Wzruszaj¹cym koncertem kolêd i
pastora³ek, uczniowie Spo³ecznego Ogniska Muzycznego w Chojnowie zainaugurowali œwi¹teczny czas oczekiwania na przyjœcie
Pana.
21 grudnia w sali imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej mieszkañcy Chojnowa mieli okazjê
wys³uchaæ najbardziej znanych
bo¿onarodzeniowych melodii
w wykonaniu m³odych artystów
muzyków, którzy pragn¹c zaprezentowaæ szerokiej publicznoœci
nabyte umiejêtnoœci dali jednoczeœnie wspania³y koncert kolêd.

Brzmienie muzyki klawiszowej,
dŸwiêk skrzypiec czy gitary w duecie z akordeonem nastraja³y œwi¹tecznie. I chocia¿ za oknami klimat przypomina³ bardziej aurê
wielkanocn¹, w sali MBP zdecydowanie czu³o siê ju¿ œwiêta Bo¿ego
Narodzenia.
Chojnowskie Ognisko od wielu
ju¿ lat organizuje koncerty dla
mieszkañców. Ka¿dy z nich ma
inny charakter i repertuar, ale te
z okazji œwi¹t s¹ z pewnoœci¹
najbardziej ciep³e i bliskie sercu
ka¿dego z nas.
eg

Podajemy pomocn¹ d³oñ
„Nie jest siê wielkim przez to co
siê posiada,
ale przez umiejêtnoœæ dzielenia
siê tym z innymi”
(Papie¿ Jan Pawe³ II)
Od kilku lat w Szkole Podstawowej nr 4 odbywaj¹ siê cyklicznie
akcje charytatywne. W tym roku
szkolnym, w okresie jesiennym
oraz przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia, przeprowadzona zosta³a
akcja zbiórki odzie¿y, kiermasz
ozdób œwi¹tecznych pod has³em
„Zostañ anio³em dobroci” oraz
zbiórka ¿ywnoœci pod has³em
„Œwi¹teczna paczka”. Wszystkie
akcje przebiega³y z myœl¹ o uczniach naszej szko³y potrzebuj¹cych wsparcia materialnego.
Anga¿owanie spo³ecznoœci szkolnej do tego typu dzia³añ jest zgodne
z zasadami jakimi kierowa³ siê
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w ¿yciu nasz patron Janusz Korczak,
a tak¿e zgodne z wytycznymi programu wychowawczego szko³y.
Pragniemy kszta³towaæ m³ode pokolenie wra¿liwe na potrzeby innych, umiej¹ce dzieliæ siê dobrami materialnymi.
Wszystkim Uczniom oraz ich rodzicom, którzy czynnie zaanga¿owali siê w te akcje sk³adam serdeczne podziêkowanie. Dobroæ Waszych
serc sprawi³a, ¿e wielu uczniów
naszej szko³y mia³o radoœniejsze
œwiêta.
Równoczeœnie ¿yczê, aby dobro,
którym obdarzyliœcie innych, wróci³o do Was zwielokrotnione w Nowym Roku zapewniaj¹c dostatek
dóbr duchowych i materialnych.
Autorka i realizatorka
programu pomocy socjalnej
„Pomocna d³oñ”
Gra¿yna Koœnik

W MDK rozpoczyna dzia³alnoœæ pracownia tkacka.
W ub. roku (pisaliœmy ju¿ o
tym na ³amach „G.Ch.”)
Miejski Dom Kultury wystartowa³ w re-gionalnym konkursie
grantowym organizowanym
przez Polsk¹ Fundacjê Dzieci i
M³odzie¿y „Równaæ szanse”.
Wniosek na zorganizowanie
pracowni tkac-kiej przy MDK
uzyska³ pozytyw-n¹ ocenê i od 2
stycznia 2007 roku rozpoczyna
siê jego realizacja. O Ÿród³a
pomys³u i planowany przebieg
przedsiêwziêcia zapytaliœmy
dyrektora MDK, Sta-nis³awa
Horodeckiego.
- Na ideê uruchomienia w Chojnowie pracowni tkackiej z³o¿y³o
siê kilka spraw. Mo¿na tu mówiæ
o œredniowiecznych tradycjach
miasta (cech tkaczy wspominany jest ju¿ w 1332 roku, rok przed
oficjalnym nadaniem grodowi
pe³ni praw miejskich). W tym
sensie pracownia mia³aby staæ
siê wiêc rzecznikiem kszta³towania wiedzy o przesz³oœci „ma³ej
ojczyzny”. Mo¿na te¿ wskazywaæ na artystyczne pasje m³odzie¿y. Sporo osób szuka sposobu
na wyra¿anie w³asnej ekspresji
– w funkcjonuj¹cych w placówce sekcjach realizuje w³asne zainteresowania blisko 200, g³ównie m³odych, osób. Pracownia
tkacka poszerza nasz¹ ofertê
o kolejne mo¿liwoœci. S¹dzimy,
¿e rozbudzaj¹c wra¿liwoœæ plastyczn¹ i emocjonaln¹ uczestników tego projektu pozwolimy im
zbudowaæ czy te¿ wzmocniæ
poczucie w³asnej wartoœci, a ucz¹c
odpowiedzialnoœci za podejmowane w grupie dzia³ania, ukszta³tujemy cechy przydatne w funkcjonowaniu w doros³ym œwiecie.
Zak³adamy, ¿e bezpoœrednio
przez pracowniê „przewinie
siê” 40 osób, przy czym naboru
chcemy dokonaæ dwukrotnie.
Teraz poszukujemy wœród gimnazjalistów 15 osób (resztê zamierzamy uzupe³niæ chêtnymi
cz³onkiniami sekcji plastycznej),
w marcu poszukamy nastêpnej

20. Projekt zak³ada podsumowanie wyników dzia³añ i ich
prezentacjê w trakcie czerwcowych obchodów Dni Chojnowa
(w ramach V Festiwalu Tkactwa
i Rêkodzie³a Artystycznego). Jeœli
idea przywracania w mieœcie
tkackich dzia³añ siê przyjmie,
chcemy w drugim pó³roczu ofertê
udzia³u w pracowni adresowaæ
tak¿e do innych grup spo³ecznych. Myœlê tu np. o ludziach
z³otego wieku czy m³odzie¿y
z Warsztatu Terapii Zajêciowej.
Œrodki z PFDiM pozwol¹ nam
zakupiæ krosna i w³óczkê, czêœciowo zrekompensuj¹ te¿ koszty
materia³ów, z których bêdziemy
szyæ stroje dla naszych tkaczy
(w V Festiwalu Tkactwa... chcemy
wyst¹piæ „paradnie”, tzn. w strojach stylizowanych na œredniowieczne okrycia tkackich cechów). Mam nadziejê, ¿e obok
pracy w³o¿onej w naukê nowej
dla uczestników formy artystycznego wyrazu, czyli tkactwa, bêdzie
te¿ w tej grupie sporo dobrej
zabawy.
Gdzie mog¹ zg³aszaæ siê chêtni?
Przypomnê, ¿e zgodnie z za³o¿eniami PFDiM pierwsz¹ ods³onê dzia³añ w pracowni adresujemy do m³odzie¿y w wieku
14-16 lat. Po informacje zapraszamy j¹ do MDK (telefon –
076/ 81 88 621). Warto siê pospieszyæ, bo miejsc nie ma wiele,
a zaczynamy ju¿ w styczniu.
notowa³a eg
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WIEŒCI Z SP 3
Koniec roku kalendarzowego zachêca do
podsumowañ i analizy dotychczasowych
dzia³añ. Co zas³uguje na uwagê w minionych czterech miesi¹cach nowego roku
szkolnego? Na pewno praca wykraczaj¹ca
poza podstawowe zadania realizowane
przez szko³ê.
We wrzeœniu szko³a wesz³a w ostatni etap
wspó³pracy w ramach europejskiego programu Socrates Comenius ze szko³ami
z Niemiec, Finlandii i W³och. Ju¿ trzeci
rok pracy w tym programie przebiega pod
has³em „Woda - eliksir ¿ycia” i jest dla
naszych uczniów kolejn¹ okazj¹ do edukacji ekologicznej, stawiaj¹c przed nimi
nowe wyzwania, gdy¿ w ramach projektu
dzieci wykonuj¹ interesuj¹ce, ró¿norodne
zadania. Koordynatorem programu jest
p. Justyna Piróg.
15.10.2006 roku po mszy œw. z okazji
Dnia Nauczyciela w œwietlicy przy Szkole
Podstawowej nr 3 odby³o siê spotkanie dla
pracowników oœwiaty. W spotkaniu
uczestniczyli m.in. burmistrz miasta
Chojnowa pan Jan Serkies, ks. pra³at
Tadeusz Jurek, ks. kanonik W³adys³aw
Bystrek oraz dyrektorzy i nauczyciele
z chojnowskich szkó³. Nasi uczniowie
zaprezentowali program artystyczny „Jan
Pawe³ II - nasz wielki Nauczyciel” przygotowany przez p. M. Pêkalê, p. E. Wiêcek
i p. M. Szczepanowsk¹. Mali artyœci przedstawili fragmenty poezji Karola Wojty³y,

utwory o Papie¿u, anegdoty z Jego ¿ycia,
fragment Testamentu Ojca Œwiêtego.
Wspólnie z publicznoœci¹ odœpiewane by³y
m.in. tak drogie sercu Jana Paw³a II pieœni
„Wadowice” i „Barka”. Spotkanie to pozwoli³o nam na powrót prze¿ywaæ wzruszenie i refleksje zwi¹zane z nauk¹ i ¿yciem
Papie¿a.
18.11.2006 roku nasi uczniowie wziêli udzia³
w Rejonowym Konkursie Recytatorskim
dla uczniów klas IV- VI szkó³ podstawowych organizowanym przez Miejskie
Centrum Kultury w Legnicy. W konkursie
uczestniczy³o kilkanaœcie szkó³. W kategorii klas czwartych równorzêdn¹ nagrodê
zdoby³ uczeñ Aleksander Ba³aj (opiekun

8

BURMISTRZ
MIASTA CHOJNOWA
og³asza
przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿
nastêpuj¹cej nieruchomoœci po³o¿onej
w obrêbie 6 miasta Chojnowa
przy ul. Legnickiej (teren obok by³ej
oczyszczalni œcieków), przeznaczonej
pod zabudowê gara¿em, dla której S¹d
Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê
wieczyst¹ Nr 13613:

p. A. Pauch), a w kategorii klas pi¹tych
wyró¿nienie otrzyma³a uczennica Justyna
Mazurkiewicz (opiekun M. Szczepanowska).
Uzdolnieniami artystycznymi mogli pochwaliæ siê tak¿e uczniowie klasy trzeciej
prowadzonej przez p. B. Kruk, którzy
przygotowali program „Przedstawienie
o choince”. Program zaprezentowali nie
tylko w szkole, ale wyst¹pili przed przedszkolakami z chojnowskich przedszkoli nr 1 i nr 3.
Tradycj¹ naszej szko³y jest sposób spêdzania ostatniego dnia nauki przed œwiêtami
Bo¿ego Narodzenia. 22 grudnia po klasowych wigiliach powêdrowaliœmy do Miejskiego Domu Kultury, gdzie obejrzeliœmy
szkolne jase³ka. Ju¿ kolejny raz przygotowa³a je s. Jadwiga Szymczak. W tym roku
jak zwykle wœród zaproszonych goœci by³
burmistrz miasta Chojnowa p. Jan Serkies.
Na widowni zasiedli nauczyciele, uczniowie i tradycyjnie rodzice naszych uczniów.
Na pocz¹tku szkolny zespó³ wokalny
„Synkopa” prowadzony przez p. M. Pêkalê

odœpiewa³ piêknie kilka kolêd i tym samym
wprowadzi³ widzów w nastrój przedstawienia. Spektakl by³ niezwykle przychylnie
przyjêty przez m³od¹ publicznoœæ, która
jest wymagaj¹ca, szczera w opiniach, a przez
to i czasami bezwzglêdna. Trudno jest przedstawiæ zajmuj¹co historiê, któr¹ siê zna
bardzo dobrze, czyli wydarzenia poprzedzaj¹ce narodziny Jezusa Chrystusa i samo
cudowne wydarzenie. Jase³ka przygotowane zosta³y bardzo nowoczeœnie - pomys³owa scenografia, pe³en werwy ruch sceniczny, dobre aktorstwo, kolêdy i weso³e,
¿ywe pastora³ki sprawi³y, ¿e publicznoœæ
grom-kimi brawami nagrodzi³a wykonawców.
Ma³gorzata Szczepanowska

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz
osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w
stanie istniej¹cym.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 8 lutego 2007 r.
o godz. 1230 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ
dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru
oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ do dnia 1 lutego 2007 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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Mamy karnawa³
Geneza karnawa³u
Nazwa pochodzi od ³aciñskiego wyra¿enia
carrus navalis (wóz w kszta³cie okrêtu). Taki
wóz, zawyczaj, prowadzi³ parady w czasie
rzymskich bachanalii (uroczystoœci na czeœæ
Bachusa boga p³odów i wina). Odpowiednikiem Bachanalii w staro¿ytnej Grecji by³y
Dionizje. W obu przypadkach by³ to okres
wyuzdanych zabaw przy winie, tañców, czêsto orgii, biesiad, bali przebierañców i maskarad. Wed³ug innej teorii nazwa karnawa³
pochodzi od ³aciñskiego s³owa carnavale
(po¿egnanie miêsa , caro - miêso, vale - bywaj, ¿egnaj), gdy¿ jest to okres poprzedzaj¹cy Wielki Post.

Zwyczje karnawa³owe
Do g³ównych tradycji karnawa³owych nale¿¹
oczywiœcie zabawy, bale i parady. Najbardziej znane parady i zabawy tego okresu to
karnawa³ w Rio i karnawa³ w Wenecji. Parady odbywaj¹ siê g³ównie tu¿ przed œrod¹
popielcow¹ i trwaj¹ kilka dni.
Karnawa³ polski nazywano Zapustami
i nazwy tej u¿ywano albo dla ca³ego okresu
od Nowego Roku do Œrody Popielcowej,
albo tylko dla ostatnich, najbardziej szalonych dni przed Popielcem. Te ostatnie trzy
dni karnawa³u nosi³y tak¿e staropolsk¹
nazw¹ Miêsopust (od s³ów miêsa - opust,
czyli po¿egnanie, opuszczenie, po¿egnanie
miêsa). Nazywano je równie¿ ostatkami,
kusymi (diabelskimi) dniami, kusakami, dniami zapuœnymi.

W Polsce, podobnie jak w innych krajach
Europy, by³ to czas poczêstunków, tañców
i swawoli. Na wsi i w miastach, we wszystkich stanach, bawiono siê i stosownie do
posiadanych œrodków i zasobów jedzono
du¿o, t³usto i wypijano wiele mocnych trunków.
Ksiê¿a bezskutecznie gromili z ambon te
zapustne hulanki, wo³aj¹c ¿e s¹ od diab³a
wymyœlone oraz ¿e „...wiêkszy zysk czynimy
diab³u trzy dni rozpustnie miêsopustuj¹c,
ani¿eli Bogu czterdzieœci dni nieochotnie
poszcz¹c”.
W miastach urz¹dzano okaza³e i bardzo wystawne uczty i bale, a wœród nich modne
w Polsce, ju¿ w XVI w. kostiumowe bale
dworskie zwane redutami. Do ulubionych
staropolskich rozrywek karnawa³owych,
urz¹dzanych z wielk¹ fantazj¹, nale¿a³y
szlacheckie kuligi. By³a to sanna prowadzona
przez wodzireja, od dworu do dworu, a w ka¿dym czeka³a goœci uczta i salony przygotowane do tañca.
Kipi¹cy radoœci¹, weso³y i huczny, choæ inny
w charakterze by³ karnawa³ ch³opski, bo i na
wsi w zapusty by³o gwarno, suto i radoœnie.
Ludowe zapusty by³y czasem pod ka¿dym
wzglêdem niezwyk³ym. Na wsi bowiem
z zabawami zapustnymi, z tañcami i poczêstunkami wi¹za³y siê zawsze stare i bardzo
ciekawe zwyczaje oraz obrzêdy na p³odnoœæ
i urodzaj, które mieszkañcy wsi, obyczajem
swych przodków, odprawiali u schy³ku zimy.
Na wsi, tak jak wszêdzie, najweselej i najhuczniej obchodzono ostatni tydzieñ karnawa³u od T³ustego Czwartku po ostatni
kusy wtorek.

Uchwa³a Nr IV/15/06
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 28 grudnia 2006 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie zasad
ustalania i poboru, terminu p³atnoœci, wysokoœci stawek op³aty targowej
oraz zarz¹dzania poboru op³aty targowej w drodze inkasa
i okreœlenia inkasenta
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.) oraz art. 19 pkt 1 a i
pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) Rada
Miejska Chojnowa uchwala, co nastêpuje:
§1
W Uchwale Nr XLIV/209/05 Rady
Miejskiej Chojnowa z dnia 29 czerwca
2005 r. w sprawie zasad ustalania i poboru, terminu p³atnoœci, wysokoœci stawek op³aty targowej oraz zarz¹dzania
poboru op³aty targowej w drodze inkasa
i okreœlenia inkasenta § 3 ust. 5 otrzymuje
brzmienie :

Bawmy siê

“§ 3 ust. 5 Za pobór op³aty targowej

Dziœ zwyczaje karnawa³owe sprowadzaj¹ siê
na ogó³ do mniej lub bardziej wystawnych
bali. Nadal jednak okres ten kojarzony jest
z huczn¹ zabaw¹, przebierankami i radoœci¹.

w drodze inkasa, inkasent otrzymuje
wynagrodzenie prowizyjne

stanowi¹ce

90% zainkasowanych op³at targowych
za dany miesi¹c.”
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14
dni od dnia og³oszenia w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Dolnoœl¹skiego oraz podlega podaniu do publicznej
wiadomoœci poprzez rozplakatowanie w
siedzibie

Cieszmy siê zatem, radujmy, bawmy i weselmy – czas ucieka, a karnawa³ trwa tylko
kilka tygodni.
opr. eg
Ÿród³o - Internet
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Urzêdu

Miejskiego

w

Chojnowie, na targowisku miejskim
i og³oszeniu w Gazecie Chojnowskiej.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Jan Skowroñski
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Pomoc dla ka¿dego
Od 1 paŸdziernika na terenie powiatu legnickiego
funkcjonuje Oœrodek Interwencji Kryzysowej.
Czym zajmuje siê OIK, jakiej
formy pomocy udziela?
Oœrodek Interwencji Kryzysowej
zajmuje siê pomoc¹ doraŸn¹ (natychmiastow¹). Udziela wsparcia osobom pozostaj¹cym w sytuacji przemocy domowej - ofiarom przemocy - kobietom i dzieciom, lub osobom znajduj¹cym siê w innej sytuacji kryzysowej. Celem takiej
pomocy jest zapobieganie powstawania lub pog³êbiania dysfunkcji tych osób, rodzin lub spo³ecznoœci. Oœrodek, w zale¿noœci od
sytuacji i potrzeb mo¿e œwiadczyæ
pomoc: doradcz¹, informacyjn¹,
psychologiczn¹, terapeutyczn¹, pedagogiczn¹, prawn¹. Ka¿da z tych
form pomocy ma s³u¿yæ wsparciu
emocjonalnemu osoby w kryzysie.
Udziela siê go po to, by pomóc osobie lub rodzinie odzyskaæ w³asne
zdolnoœci i zasoby psychiczne do
radzenia sobie w sytuacjach trudnych i umo¿liwiæ lepsze funkcjonowanie we w³asnym œrodowisku
i spo³ecznoœci.

Do kogo kierowana jest pomoc Oœrodka?
Pomoc kierowana jest przede wszystkim do: - doros³ych z problemem
alkoholowym, emocjonalnym,
- doros³ych dotkniêtych przemoc¹
domow¹, - ma³¿onków znajduj¹cych siê w kryzysie, - m³odzie¿y
nie ucz¹cej siê, studentów, - kobiet
po utracie dziecka, - osób po utracie najbli¿szego cz³onka rodziny,
- kobiet i mê¿czyzn przygotowuj¹cych siê do roli ojca, matki, - rodzin
osób przewlekle chorych, - osób
starszych, które nie potrafi¹ odnaleŸæ
siê na emeryturze i nie widz¹ dalszego sensu ¿ycia, - rodzin z osob¹
niepe³nosprawn¹, - pracowników
socjalnych Oœrodków Pomocy
Spo³ecznej, - rodzin zastêpczych
maj¹cych problemy wychowawcze
z dzieæmi, - kandydatów na rodziny
zastêpcze, - matek samotnie wychowuj¹cych dzieci. Ka¿dy mo¿e zg³osiæ siê po pomoc, niezale¿nie od
miejsca zamieszkania.
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Gdzie mieœci siê OIK?

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
drugi 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:

OIK ma swoj¹ siedzibê w Starostwie Powiatowym w Legnicy przy
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Pl.S³owiañski 1, pokój nr
515, pi¹te piêtro.

Ile kosztuj¹ porady w Oœrodku?
S¹ one bezp³atne i anonimowe.

Jakie s¹ godziny urzêdowania OIK?
Poniedzia³ek
Wtorek
Œroda
Czwartek
Pi¹tek

8.00- 16.00
9.00- 17.00
8.00- 16.00
9.00- 17.00
8.00- 16.00

Kto udziela pomocy w OIK?
Pomocy udzielaj¹ specjaliœci: psycholodzy, pedagog, pracownik socjalny, prawnik.

W jakich dniach mo¿na siê
do nich zg³aszaæ?
Psycholog przyjmuje w poniedzia³ki od 12.00 od 16.00, we wtorki
od 13.00 do 17.00 oraz w czwartki
od 13.00 do 17.00.
Pedagog i pracownik socjalny przyjmuj¹ w poniedzia³ki od 8.00 do
16.00, we wtorki od 9.00 do 17.00
oraz w œrody od 8.00 do 16.00.
Porady prawne odbywaj¹ siê w
czwartki od 14.00 do 17.00

Gdzie mo¿na zasiêgn¹æ dodatkowych informacji na
temat OIK?
Wiêcej na temat Oœrodka Interwencji Kryzysowej mo¿na uzyskaæ
na stronie Starostwa Powiatowego
www.starostwoleg.pl oraz pod
nr telefonu 076 72 43 467.

Magdalena Dychowicz

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich
i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje
nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa nieruchomoœci przeznaczone s¹ pod obs³ugê komunikacji – zespó³ gara¿y samochodowych.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê
w dniu 8 lutego 2007 r. o godz. 1130 w sali nr 11 Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty
inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego
rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y
wp³aciæ do dnia 1 lutego 2007r. 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 138644
00000001490620000020 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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Z notatnika
dy¿urnego
W drugi dzieñ œwi¹t nieustalony sprawca wybi³ szybê
w drzwiach wejœciowych do
Biedronki powoduj¹c straty
w wysokoœci 300 z³otych, na
szkodê dyskontu.
27 grudnia dosz³o w godzinach
rannych do wypadku drogowego na trasie K 94 –
Chojnów – Krzywa, gdzie
kieruj¹ca Renaut Clio nie dostosowa³a prêdkoœci do warunków panuj¹cych na drodze, wpad³a w poœlizg i po
dachowaniu, wjecha³a do przydro¿nego rowu. W³aœcicielka
samochodu z obra¿eniami cia³a
zosta³a przewieziona do szpitala w Boles³awcu.
27 grudnia kieruj¹cy Mazd¹ na
trasie Rokitki – Chojnów, w
Bia³ej straci³ panowanie nad
pojazdem i wjecha³ do rowu,
po czym dachowa³. Kieruj¹cy
oraz jego pasa¿erka doznali
obra¿eñ g³owy i prze-wiezieni
zostali
do
szpitala
w Legnicy, pozosta³a trójka
pasa¿erów nie dozna³a ¿adnych obra¿eñ.
W Noc Sylwestrow¹ w Goliszowie kieruj¹cy Reanut Clio
straci³ panowanie nad pojazdem i wjecha³ do rowu uszkadzaj¹c samochód. Obra¿eñ
cia³a doznali pasa¿erowie,
którzy trafili do szpitala, gdzie
spêdzili resztê noworocznej
nocy.

Komisariat Policji
w Chojnowie przypomina, ¿e
nadal, decyzj¹ Wojewody
Dolnoœl¹skiego, obowi¹zuje
zakaz u¿ywania materia³ów i
œrodków pirotechnicznych.
Wobec nie stosuj¹cych siê
do zakazu bêd¹ wyci¹gniête
konsekwencje.
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Przed œwiêtami w SP4
21

grudnia w Szkole Podstawowej Nr 4
w Chojnowie odby³ siê przedœwi¹teczny
kiermasz wypieków. Organizatorkami tego s³odkiego przedsiêwziêcia by³y nauczycielki klas
pocz¹tkowych p. Barbara Wiatrowicz (kl. II a),
p. Barbara Waganiak (kl. II b) oraz p. Renata
Safin (kl. I d). Kiermasz odby³ siê dziêki pomocy
i pracy rodziców, którzy przygotowali œwi¹teczne
s³odkoœci. Celem kiermaszu by³o zapoznanie
dzieci z kulinarnymi tradycjami œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia, przynajmniej tymi najs³odszymi.
Ciasta cieszy³y siê ogromnym powodzeniem
zarówno wœród dzieci jak i nauczycieli.
Pieni¹dze uzyskane z tej przedœwi¹tecznej akcji
bêd¹ wykorzystane na potrzeby szkolne uczniów.
Innym przedœwi¹tecznym wydarzeniem w Szkole
Podstawowej Nr 4 by³ konkurs szopek bo¿onarodzeniowych zorganizowany przez nauczyciela
plastyki p. Ireneusza Józefczuka. Naj³adniejsze
szopki zosta³y wystawione w hollu szko³y i stanowi³y œwi¹teczne t³o dla odbywaj¹cego siê kiermaszu.
W œwi¹tecznym programie nie zabrak³o tak¿e
jase³ek. Przedstawienie odby³o siê 22 grudnia
w budynku sali sportowej i zosta³o zorganizowane przez s. Beatê i p. Wandê Waszkinel. G³ówn¹
atrakcj¹ jase³ek by³ ¿ywy Jezusek w bo¿onarodzeniowej szopce. Jak wiêc widaæ najm³odszym

nie brakowa³o wra¿eñ i przedœwi¹tecznej atmosfery, która na d³ugo przed œwiêtami zapanowa³a
w szkole. Gratulujemy pomys³owoœci i inwencji
jak równie¿ ¿yczymy dalszych pomys³ów i sukcesów w kolejnych przedsiêwziêciach.
(K)

W ROCZNICÊ
22 grudnia minê³a 5 rocznica
œmierci Grzegorza Ciechowskiego - kompozytora i lidera
zespo³u Republika. W lubiñskim klubie ,,AVE CEZAR’’
dosz³o do niezwyk³ego wydarzenia kulturalnego - ,,Nocy
z Ciechowskim’’. ZapowiedŸ
imprezy prezentowa³a niezwyk³e emocje muzyczne. Któ¿
z nas nie pamiêta niezapomnianych utworów: ,,Mamona’’ czy
te¿ ,,Bia³a flaga’’?
W przedœwi¹teczny pi¹tkowy
wieczór w roli g³ównej, zaprezentowa³a siê nasza chojnowska formacja REPUTACJA,
wykonuj¹ca w³aœnie repertuar
OBYWATELA G.C.
Jednak scenariusz imprezy by³
tak u³o¿ony by dawkowaæ od-

powiednio nastrój i napiêcie.
Ca³kiem jak mistrzów dobrego
suspêdu. Na okaza³ym telebimie prezentowano teledyski
i koncerty REPUBLIKI. Przez
pó³torej godziny oryginalny
œwiat³odŸwiêk przypomina³
niezapomniane chwile. Klub
przez ten czas zape³ni³ siê ludŸmi niemal do ostatniego miejsca. Te mijaj¹ce chwile z minuty
na minutê stawia³y nie lada
wyzwanie przed chojnowskim
zespo³em. Co tu kryæ - poprzeczka zosta³a zawieszona
bardzo wysoko. Jednak w tym
dniu – Obcy Astronom na latawcu planetarnym, wysy³a³ na
kometach pozytywne wibracje.
Sol¹ ziemi ka¿dego koncertu s¹
bisy. Gdyby nie póŸna pora

(0.30) grania by³oby dwa razy
wiêcej. Czy ten koncert bêdzie
dla REPUTACJI jakimœ krokiem milowym? Z prowincji
bardzo ciê¿ko jest siê wybiæ.
Lecz tak jak w kostce Rubika wystarczy kilka przemyœlanych
ruchów by ujrzeæ logiczn¹ ca³oœæ. Z nowym ro(c)kiem –
trzeba wiêc iœæ na ca³oœæ.
p.m.
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EMOCJE NA ZAKOÑCZENIE FAZY GRUPOWEJ
HALOWEJ PI£KI NO¯NEJ
17 grudnia odby³y siê mecze rewan¿owe w grupie ,,A’’ Halowej Ligi
Pi³ki No¿nej.
Licznie zgromadzeni kibice zobaczyli grad goli, a tak¿e wiele spotkañ
stoj¹cych na wysokim poziomie. Nie zabrak³o tak¿e niespodziewanych rozstrzygniêæ, dlatego walka o miejsca premiowane awansem do
grupy mistrzowskiej trwa³a niemal¿e do ostatniego gwizdka sêdziego.
Pewnym zwyciêzc¹ grupy okaza³ siê zespó³ PHU BOBIK, który
w meczu na szczycie pokona³ wysoko KRÓLEWSKICH 7:3. Oba
zespo³y w koñcowej klasyfikacji zajê³y dwa czo³owe miejsca zapewniaj¹c sobie awans do grupy mistrzowskiej, której zwyciêzca otrzymuje
puchar ufundowany przez burmistrza miasta. Natomiast zwyciêzców
grupy ,,B’’ poznamy w niedzielê 7 stycznia. Kibiców zapraszamy do
Hali Powiatowego Zespo³u Szkó³ na godzinê 10.
Oto wyniki po zakoñczeniu fazy grupowej oraz tabela:

1. P. H. U BOBIK
2. KRÓLEWSCY
3. HOOLIGANS
4. NIEDèWIEDZICE

PUNKTY
13
12
7
3

MECZE
6
6
6
6

KRÓLEWSCY – NIEDèWIEDZICE
P. H. U BOBIK – HOOLIGANS
HOOLIGANS – KRÓLEWSCY
NIEDèWIEDZICE – P. H. U BOBIK
KRÓLEWSCY – P. H. U BOBIK
HOOLIGANS – NIEDèIWEDZICE

BRAMKI
43 – 27
34 – 23
22 – 22
22 – 59

9:3
2:6
1:3
3:13
3:7
7:4

PI£KA RÊCZNA
Trwaj¹ rozgrywki pi³ki rêcznej
w ramach Dolnoœl¹skiej Ligi
Dzieci (do lat 13) w kategorii
dziewcz¹t. Do rozgrywek zg³oszono 6 zespo³ów klubowych.
Rozgrywki odbywaj¹ siê systemem czterorundowym. Zajêcie
miejsc I - II premiowane jest
awansem do pó³fina³ów Klubowych Mistrzostw Polski.
W rozgrywkach udzia³ bierze
zespó³ dziewcz¹t UKS „JEDYNKA” Chojnów (oparty na uczennicach SP 4), dla których jest to
debiut w tej kategorii rozgrywek.
Faworytami ligi s¹ zespo³y: KPR
Kobierzyce oraz UKS SP 3 Œwiebodzice. Nasz zespó³ w tym roku
bêdzie walczy³ o miejsce III na
Dolnym Œl¹sku z dru¿yn¹ MKS
„Zag³êbie” Lubin. Aktualnie
dziewczêta rozegra³y 5 meczów
z zespo³ami: KPR Kobierzyce
(17:27; 10:23), MKS „Zag³êbie”
Lubin (12:11); UKS Œroda
Œl¹ska (17:10); UKS „Jedynka”
Ziêbice (22:6). Aktualna tabela
prezentuje siê nastêpuj¹co:
1. UKS SP3 ŒWIEBODZICE
2. KPR KOBIERZYCE
3. UKS JEDYNKA CHOJNÓW
4. MKS ZAG£ÊBIE LUBIN
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5. UKS JEDYNKA ZIÊBICE
6. UKS ŒRODA ŒL•SKA

Rozgrywki potrwaj¹ do 27 kwietnia 2007r. Zespó³ wystêpuje
w sk³adzie (w nawiasie uzyskane
dotychczas bramki): bramkarki
– Dorota B³asiak; Katarzyna
Chojnacka; Adrianna Dziedzic;
Justyna Jamry (1); zawodniczki
z pola gry: Klaudia ¯elichowska (11); Klaudia Rak (7); Sylwia
Bodes (3); Weronika Franczak
(34); Kinga Michalska (3); Karolina Serkies (13); Aleksandra Roztoczyñska (2); Karolina Matuszewska (2); Martyna Roztoczyñska (2); Agnieszka Andreasik;
D¿esika Bieszczad; Angelika
Czajkowska; Nikola Czernatowicz; Daria Drejws; Angelika
Kotala; Monika Ogonowska;
Ewa Pa³upska; Karolina Rogulska; Agata Rudnicka; Aleksandra
Siuda; Anna Uziêb³o; Martyna
Wajda.
Zespó³ prowadzony jest przez
Andrzeja Matuszewskiego.

W klasyfikacji ,,Króla Strzelców’’ w grupie ,,A’’ przewodz¹ Adam
Szyde³ko z 12 bramkami, z dru¿yny KRÓLEWSKICH oraz Sebastian
Gruziñski z 10 bramkami z zespo³u PHU BOBIK.

WIADOMOŒCI SZACHOWE

Jacek Najduk z w y c i ê ¿ a !
Ca³oroczny cykliczny Turniej Grand
Prix Chojnowa sk³adaj¹cy siê z turniejów z czasem gry 15 minut dla
zawodnika 7 rund ka¿dego turnieju
dobieg³ koñca.
Ostatni turniej rozegrano 30.12.06,
jak mo¿na by³o przewidzieæ zwyciê¿y³ ponownie ogólny faworyt
Jacek Najduk. W ostatnim turnieju
zdoby³ komplet 7 pkt.
Kolejnoœæ czo³owych miejsc:
1. Najduk Jacek 7 pkt.
2. Barabasz Marian 5,5 pkt.
3. Maœlanka Piotr 5 pkt.
4. Janicki Aleksander 4 pkt.
5. Zatylny Jan 4 pkt.
Punktacja koñcowa po 9 turniejach:
1. Jacek Najduk
2. Marian Barabasz
3. Jerzy Pud³o
4. Piotr Maœlanka
5. Aleksander Janicki
6. Stanis³aw Biernat
7. Janusz Pi¹tek
8. Jan Zatylny
9. Leopold Kuntschke
10. Pawe³ Ilnicki
Ogó³em w 9 turniejach startowa³o
37 zawodników. Po zakoñczeniu

turnieju czo³owi szachiœci otrzymali z r¹k Pana Stanis³awa Horodeckiego dyplomy oraz nagrody
rzeczowe.
Turniej zakoñczono wypiciem lampki szampana, ¿ycz¹c sobie pomyœlnoœci w Nowym Roku.
Trwaj¹ rozgrywki Dolnoœl¹skiej
Klasy A grupa Pó³noc. MDK DANY
zg³osi³ dwie dru¿yny po rozegraniu 8 rund prowadzi zdecydowanie dru¿yna z Wiszni, która w 100%
sk³ada siê z zawodników z Wroc³awia. Nasza I dru¿yna po rozegraniu 5 meczy zajmuje drugie
miejsce, nastêpne spotkanie rozegramy 14.01.07.
J.P.

Sekcja szachowa zaprasza
wszystkich sympatyków
szachów w ka¿d¹ œrodê
i pi¹tek do MDK Chojnów
o godz. 17.00 (I piêtro).

GAZETA CHOJNOWSKA NR 1/641

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

ZAPRASZA

Dzia³ dla Doros³ych:

Wspólnie z Polskim Zwi¹zkiem Filatelistów zapraszamy na wystawê zbiorów filatelistycznych Hansa Joachima
Kuhnerta – ( do 15 stycznia 2007 r. Plac Zamkowy 2).

Wojciech Kondusza - “MA£A MOSKWA:
rzecz o radzieckiej Legnicy”
To ksi¹¿ka szczególna. Pozornie dotyczy spraw
i zjawisk, które wydarzy³y siê gdzieœ na prowincji, na marginesie wielkich wydarzeñ
wspó³czesnej historii Polski, miêdzy 1945
a 1993 rokiem. A jednak bez tego, co przed-

BIBLIOTECZNE NOWOŒCI

Steffen Möller - “POLSKA DA SIÊ LUBIÆ”
Opowieœæ o zderzeniu i przenikaniu dwóch
s¹siednich kultur, bardzo podobnych i równoczeœnie bardzo odmiennych. Pochodz¹cy
z niemieckiego Wuppertalu Steffen Möller znany m.in. z serialu “M jak mi³oœæ” czy programu “Europa da siê lubiæ” - w swej ksi¹¿ce
dowodzi, ¿e Polacy maj¹ najwiêkszy skarb na
œwiecie. Jest nim polska dusza, lub mówi¹c
bardziej nowoczeœnie polska mentalnoœæ.

Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:
Adele Faber, Elaine Mazlish - “JAK
MÓWIÆ DO NASTOLATKÓW ¯EBY
NAS S£UCHA£Y. JAK S£UCHAÆ
¯EBY Z NAMI ROZMAWIA£Y”
Kolejny poradnik autorek bestselleru “Jak
mówiæ, ¿eby dzieci nas s³ucha³y. Jak s³uchaæ,
¿eby dzieci do nas mówi³y”. Ta nowa ksi¹¿ka,
pe³na prostych porad i napisana w realistycznym i przystêpnym stylu, przedstawia zarówno nowatorskie jak i sprawdzone techniki
budowania trwa³ej wiêzi.
Adele Faber i Elaine Mazlish od lat zajmuj¹
siê komunikacj¹ miêdzy doros³ymi i dzieæmi.
Ciesz¹ siê uznaniem na ca³ym œwiecie, zosta³y
uhonorowane wieloma nagrodami, a z ich
programów korzystaj¹ tysi¹ce grup w wielu
krajach.

MIEJSKI DOM KULTURY

ul. Ma³achowskiego 5, tel. 076-818-86-21

- KINO 12 – 13 stycznia 2007r.
– godz. 17.00

„Diabe³ ubiera siê
u Prady”
Andy Sachs, m³oda dziewczyna z ma³ego miasteczka, która niedawno ukoñczy³a college, poszukuje

w Nowym Jorku posady
dziennikarki. Nieoczekiwanie zdobywa posadê
asystentki u Mirandy Priestly,
wp³ywowej redaktor naczelnej miesiêcznika “Runway”, jednego z najbardziej presti¿owych pism
zajmuj¹cych siê mod¹.
Szyb-ko przekonuje siê, ¿e
Mi-randa to klasyczny szef
“z piek³a rodem”. Swoich
pracowników traktuje jak
s³u¿¹cych, wymaga ca³kowitej dyspozycyjnoœci i nie
uznaje sprzeciwu.
Bilety: 13 z³.

stawia w niej autor nie sposób poj¹æ wymowy
tych wydarzeñ, a zw³aszcza specyfiki polskiej
transformacji rozpoczêtej w 1989 roku.
Wojciech Kondusza jest wspó³autorem ksi¹¿ek “Legnica. Zarys monografii miasta” i “Od
g³osowania do wybierania. Radni i prezydenci Legnicy”, autorem wielu artyku³ów naukowych i publicystycznych poœwiêconych najnowszym dziejom Legnicy.
Ksi¹¿ka udostêpniana w czytelni.

Mariusz Szczygie³ - “GOTTLAND”
M¹dra i ciekawa ksi¹¿ka. Poprzez opowieœæ
o losach ludzkich, autor przybli¿a nam skomplikowane dzieje naszych po³udniowych s¹siadów. Mariusz Szczygie³ opowiada zarówno o ikonach czeskiej œwiadomoœci zbiorowej
(w Polsce niemal nieznanych), jak te¿ o losach postaci nieopisanych nawet przez
samych Czechów.

Muzeum Regionalne
w Chojnowie
Czynne od œrody
do pi¹tku
w godz. 8.00 - 16.00
w soboty i niedziele
od 11.00 - 16.00,
w soboty wstêp
bezp³atny.

Muzeum Regionalne w Chojnowie zaprasza na wystawê
prof. Stanis³awa Gnacka
„MiedŸ-Stal-Szk³o-Formy
przestrzenne”.

Dy¿ury Aptek w Chojnowie
w dni œwi¹teczne i niedziele
styczeñ, luty, marzec, kwiecieñ 2007
Pod S³oñcem - ul. Legnicka 16, tel. (076) 818-84-52
14.01.07, 18.02.07, 25.03.07, 22.04.07
Salix - ul. Œciegiennego 8, tel. (076) 818-83-01
21.01.07, 25.02.07, 01.04.07, 29.04.07
Melisa - ul. Kiliñskiego 36 16, tel. (076) 819-16-58
28.01.07, 04.03.07, 08.04.07
Farmed - ul. Szpitalna 6, tel. (076) 818-11-36
04.02.07, 11.03.07, 09.04.07
Stokrotka - ul. Legnicka 15
11.02.07, 18.03.07, 15.04.07

07.01.07,

Godziny dy¿urów:

27 stycznia 2007r.
– godz. 17.00
„Kopia mistrza”
GAZETA CHOJNOWSKA NR 1/641

- sobota: zwyk³e godziny otwarcia
oraz 17:00 – 18:00
- niedziela lub œwiêto: 9:00 – 13:00
oraz 17:00 – 18:00
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OG£OSZENIA DROBNE
DOMY MIESZKANIA LOKALE
Sprzedam dom w Starym £omie 70,
gm. Chojnów, posesja 18 ar, cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. (076) 819-18-35 lub
0607-572-383.

ubezpieczenia wyjazdów zagranicznych,
ubezpieczenia dla firm. Zadzwoñ lub przyjdŸ
i sprawdŸ ile zyskasz. Chojnów ul. Wyspiañskiego 22, tel. (076) 818-71-45, tel. kom.
0609-175-346.

US£UGI

INNE



 Uczennica trzeciej klasy liceum ogólno- 
kszta³c¹cego udziela korepetycji w zakresie
szko³y podstawowej i gimnazjum – tanio!
Wiadomoœæ: tel. 0695-758-297.

 Studentka pomo¿e w nauce przedmiotów
humanistycznych, szczególnie j. angielskiego
na poziomie szko³y podstawowej i gimnazjalnej.
Wiadomoœæ: tel. 0886-402-546 po godz. 19.00.

 Makija¿e na karnawa³, studniówkê, na co
dzieñ i od œwiêta - absolwentka studium wiza¿u
i stylizacji - atrakcyjne ceny.
Wiadomoœæ: tel. 0508-069-356.

 Biuro Pozyskiwania FE i Kompleksowa
Obs³uga Ubezpieczeniowa Poznar Renata
oferuje atrakcyjne ubezpieczenia: tanie ubezpieczenia komunikacyjne, szeroki wybór
ubezpieczeñ mieszkaniowych, atrakcyjne

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

Chojnowski Zak³ad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
w Chojnowie, ul. Drzyma³y 30

og³asza nabór na wolne
stanowisko urzêdnicze:



Sprzedam meble kuchenne i naro¿nik
kuchenny - tanio.
Wiadomoœæ: tel. (076) 8188138.

Zak³ad us³ug pogrzebowych

Józef Chudziak

w Chojnowie, ul. Legnicka 22

œwiadczy kompleksowe

ZASTÊPCA KIEROWNIKA
D/S REMONTÓW

wykonywanie pochówków

Szczegó³owe informacje mo¿na
otrzymaæ w Dziale Kadr
tel. (076) 818-88-370, 371, 372
lub na stronie internetowej:
bip.chojnow.net.pl

(076) 818-76-89, (076) 818-88-25,
kom. 0601-146-831.

PPHU CALA
Zak³ad Pogrzebowy R. Szymañski
informuje, ¿e zak³ad zosta³ przeniesiony z cmentarza w Chojnowie do lokalu
przy ul. Rynek 46 w Chojnowie (naprzeciw kantoru). W tej smutnej i trudnej
chwili wszystkie sprawy mo¿na za³atwiæ pod w/w adresem poniewa¿ wg
nowego regulaminu cmentarza nie mo¿e na nim znajdowaæ siê ¿aden zak³ad
pogrzebowy, jedynie administrator.
Za³atwiamy tak¿e osobiœcie formalnoœci w ZUS i KRUS, doradzamy
(licencja + doœwiadczenie).
W dniu za³atwiania formalnoœci w naszym biurze, po obliczeniu kosztów
us³ugi, wyp³acamy resztê od nale¿nego zasi³ku pogrzebowego.

Telefon ca³odobowy:
(076) 819-63-53 – biuro
(076) 818-71-76, 0606-779-172, 0513-048-909
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 Sprzedam pralkê automatyczn¹, sprawn¹
bez ¿adnych uszkodzeñ, cena 200 z³.
Wiadomoœæ: tel. 0602-615-032.

Telefon ca³odobowy –

Sprzedam po³owê
dochodowej piekarni
w Jerzmanowicach 30,
ko³o Chojnowa.
Udokumentowany
zwrot inwestycji
w ci¹gu 1,5 roku.

Wiadomoœæ:
tel. 0506-122-081

GAZETA CHOJNOWSKA NR 1/641

Zarz¹d Powiatu w Legnicy og³asza konkurs na stanowisko
Dyrektora
Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie
I. Do konkursu mo¿e przyst¹piæ:
1. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który
spe³nia nastêpuj¹ce wymagania wynikaj¹ce z rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z 6 maja 2003 r. w sprawie wymagañ, jakim powinna
odpowiadaæ osoba zajmuj¹ca stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkó³ i placówek
(Dz. U. nr 89, poz. 826 i nr 189, poz. 1854):
a) ukoñczy³ studia wy¿sze magisterskie i posiada
kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce wchodz¹cej w sk³ad
zespo³u, w której wymagania kwalifikacyjne wobec
nauczycieli s¹ najwy¿sze;
b) ukoñczy³ studia wy¿sze lub studia podyplomowe
z zakresu zarz¹dzania lub kurs kwalifikacyjny z zakresu
zarz¹dzania oœwiat¹, prowadzony zgodnie z przepisami
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
c) posiada co najmniej piêcioletni sta¿ pracy na
stanowisku nauczyciela lub piêcioletni sta¿ pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
d) w okresie piêciu lat bezpoœrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyska³ co najmniej
dobr¹ ocenê pracy w przedszkolu, szkole lub placów-ce,
a w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywn¹ ocenê pracy w okresie ostatnich czte-rech lat
pracy w szkole wy¿szej, je¿eli stanowisko dyrektora obejmuje bezpoœrednio po ustaniu za-trudnienia
w szkole wy¿szej, albo w okresie roku bezpoœrednio przed przyst¹pieniem do konkursu na
stanowisko dyrektora uzyska³ pozytywn¹ ocenê
dorobku zawodowego;
e) posiada zaœwiadczenie lekarskie o braku przeciw
wskazañ zdrowotnych do wykonywania pracy na
stanowisku kierowniczym;
f) nie by³ karany kar¹ dyscyplinarn¹, o której mowa
w art. 76 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r.- Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. nr 118, poz. 1112 i nr 147,
poz. 1304) i nie toczy siê przeciwko niemu postêpowanie dyscyplinarne;
g) nie by³ karany za przestêpstwo pope³nione umyœlnie
i nie toczy siê przeciwko niemu postêpowanie karne;
h) nie by³ karany zakazem pe³nienia funkcji kierowniczych zwi¹zanych z dysponowaniem œrodkami
publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4
ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoœci za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.
U. nr 14 z 2005 r., poz. 114 z póŸn. zm.).
2. osoba nie bêd¹ca nauczycielem, która:
a) ukoñczy³a studia wy¿sze magisterskie;
b) posiada co najmniej piêcioletni sta¿ pracy;
c) posiada wykszta³cenie i przygotowanie zawodowe
odpowiadaj¹ce kierunkowi kszta³cenia w szkole lub
placówce lub zakresowi zadañ palcówki;
d) spe³nia wymagania okreœlone w pkt. 1 ppkt. b, e, f, g, h.
3. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagaj¹cym kwalifikacji pedagogicznych w urzêdzie organu administracji rz¹dowej, kuratorium oœwiaty, Centrum Edukacji
Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
i okrêgowych komisjach egzaminacyjnych.
4. nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowi¹zku œwiadczenia pracy
na podstawie przepisów ustawy z 23 maja 1991 r.
o zwi¹zkach zawodowych (Dz. U. nr 79 z 2001 r.,
poz. 854 z póŸniejszymi zmianami), spe³niaj¹cy
wymagania okreœlone w pkt. 1 z wyj¹tkiem wymogu
posiadania co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego
II. Oferty osób przystêpuj¹cych do konkursu
powinny zawieraæ:
1) uzasadnienie przyst¹pienia do konkursu wraz
z koncepcj¹ funkcjonowania i rozwoju z szko³y;
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2) ¿yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,
zawieraj¹cy w szczególnoœci informacjê o sta¿u
pracy pedagogicznej (w przypadku nauczyciela)
lub sta¿u pracy dydaktycznej (w przypadku nauczyciela akademickiego);
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego
lub dyplomowanego i dokumenty potwierdzaj¹ce
posiadanie wymaganego wykszta³cenia (w przypadku osoby bêd¹cej nauczycielem);
4) dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych i dokumenty potwierdzaj¹ce posiadane wymaganego sta¿u
pracy, wykszta³cenia i przygotowania zawodowego
(w przypadku osoby nie bêd¹cej nauczycielem);
5) dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych lub studiów
podyplomowych z zakresu zarz¹dzania lub zaœwiadczenie o ukoñczeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu
zarz¹dzania oœwiat¹;
6) ocenê pracy, o której mowa w § 1 pkt. 4 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z 6 maja 2003 r. w sprawie wymagañ, jakim powinna
odpowiadaæ osoba zajmuj¹ca stanowisko dyrektora
oraz inne stanowiska kierownicze, w poszczególnych typach szkó³ i placówek;
7) zaœwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany kar¹
dyscyplinarn¹, o której mowa w art. 76 ust. 1
ustawy z 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela
(Dz. U. nr 118 z 2003 r., poz. 1112 i nr 147, poz. 1304)
i nie toczy siê przeciwko niemu postêpowanie
dyscyplinarne;
9) oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany za
przestêpstwo pope³nione umyœlnie i nie toczy siê
przeciwko niemu postêpowanie karne;
10) nie by³ karany zakazem pe³nienia funkcji
kierowniczych zwi¹zanych z dysponowaniem œrodkami publicznymi, o których mowa w art.147 ust. 1
pkt 4 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z nr 249 z 2004 r., poz. 2104
z póŸniejszymi zmianami).;
11) oœwiadczenie, ¿e kandydat wyra¿a zgodê na
przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z
ustawa z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. nr 101 z 2002 r., poz. 926 ze
zmianami) w celach przeprowadzania konkursu na
stanowisko dyrektora.
III. Wszelkie sporz¹dzone osobiœcie przez kandydata
dokumenty powinny byæ przez niego w³asnorêcznie
podpisane. Kandydaci sk³adaj¹ orygina³y dokumentów lub urzêdowo poœwiadczone kopie tych dokumentów. Zaœwiadczenie lekarskie powinno byæ sporz¹dzone przez lekarza uprawnionego do jego wystawienia, na druku zgodnym ze wzorem stanowi¹cym
za³¹cznik do rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia
i Opieki Spo³ecznej z 30 maja 1996r. w sprawie
badañ lekarskich pracowników, z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami i orzeczeñ
lekarskich wydawanych do celów przewidzianych
w Kodeksie Pracy (Dz. U. nr 69, poz.332 z póŸn. zm.).
IV. Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtej kopercie
z podanym adresem zwrotnym i telefonem kontaktowym oraz dopiskiem: „Konkurs na dyrektora
Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie” w terminie do dnia 26 stycznia 2007 r., pod adresem:
Starostwo Powiatowe w Legnicy, Plac S³owiañski 1,
59-220 Legnica, Sekretariat Starostwa.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powo³ana przez Zarz¹d Powiatu w Legnicy.
O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu
kandydaci zostan¹ powiadomieni indywidualnie.

Firma "P.P. PARTNER"
Przemys³aw Pud³o
Zapraszamy Pañstwa do zapoznania siê z nasz¹
ofert¹ œwiadczonych przez nas us³ug w zakresie:
* pranie dywanów
* pranie wyk³adzin
* czyszczenie tapicerki samochodowej i meblowej
* pranie naro¿ników, foteli, krzese³, itp.

Kontakt:
59-225 Chojnów, ul. Legnicka 34/1
Siedziba firmy: Goliszów 65
tel. (076) 818-66-79;
kom. 0886-471-614 lub 0788-009-291

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 70
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 143 831
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ
– 076 818 86 81
ChZGKiM
– 076 818 83 70
Przychodnia Rejonowa – 076 818 85 14
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