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15. Wielka Orkiestra
Œwi¹tecznej Pomocy

Ä

Na zakup sprzêtu potrzebnego do
ratowania ¿ycia dzieci poszkodowanych
w wypadkach oraz naukê ratownictwa
kwestowa³a 15. ju¿ WOŒP.

Spotkanie op³atkowe
nauczycieli

7 stycznia Msz¹ œwiêt¹
o godzinie 15 w koœciele pod
wezwaniem Niepokalanego Poczêcia
NMP rozpoczê³o siê spotkanie
op³atkowe nauczycieli z Chojnowa.

Ä

Otworzyli karnawa³

Ä

Pierwszy dzieñ karnawa³u w Chojnowie
rozpoczêli uczestnicy balu op³atkowego
zorganizowanego przez Zwi¹zek
Emerytów Rencistów i Inwalidów.

Mistrzowie Ligi

W gronie 8 zespo³ów (ponad 80 osób)
i rozegraniu 32 meczy tytu³ Mistrza
wywalczy³a dru¿yna PHU BOBIK.

Chojnowskie rozmaitoœci
Prace przy sieci
Zaawansowane s¹ prace projektowe uzbrojenia terenów w rejonie ulic Asnyka, Po³udniowej i Z³otoryjskiej w sieæ wodoci¹gow¹,
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Projekt zak³ada dwa etapy wykonania uzbrojenia – w pierwszym poprowadzona zostanie sieæ w rejon budynków zamieszka³ych, drugi uzbrojenie terenów przewidzianych pod budownictwo jednorodzinne.

K³adka
Wiele kontrowersji wzbudza wœród mieszkañców oddana niedawno do ruchu pieszego k³adka nad Skor¹, g³ównie z powodu
nierównej nawierzchni mostku. Chojnowianie s¹ zbulwersowani takim wykonaniem i odbiorem przez zleceniodawcê Ÿle,
ich zdaniem, wykonanego remontu.

Basenowe doniesienia
Zakoñczono etap opracowania dokumentacji na budowê basenu miejskiego w Chojnowie, uzyskano ju¿ tak¿e pozwolenie od
Starostwa Powiatowego w Legnicy na budowê tego obiektu. W najbli¿szym czasie
zostanie opracowane studium wykonalnoœci, które jest niezbêdne do z³o¿enia wniosku o pozyskanie œrodków z zewn¹trz.

Dowody do koñca 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 poniedzia³ków od godz. 7.30 do 15.30, we wtorki
od godz. 8.00 do godz. 16.00.

Roboty na strefie
K³adka rzeczywiœcie ma kilka mankamentów, ale ma³o kto wie, ¿e remont k³adki nie
jest ukoñczony. Zleceniodawca czyli Urz¹d
Miejski nie odebra³ tej inwestycji. Prace
przerwano poniewa¿ do ich ukoñczenia
wymagane s¹ odpowiednie warunki atmosferyczne. Za zgod¹ inspektora nadzoru
otworzono most dla ruchu pieszego z jednoczesnym wskazaniem prac uzupe³niaj¹cych, które maj¹ byæ wykonane przez
dotychczasow¹ firmê remontuj¹c¹, do koñca czerwca. Remont nale¿a³o przerwaæ
tak¿e ze wzglêdu na koniecznoœæ demonta¿u k³adki zastêpczej, która w okresie zimowo-wiosennym mog³aby stanowiæ zagro¿enie dla u¿ytkowników.
Obecny stan „¿ó³tego mostu”, wed³ug oceny inspektora nadzoru inwestorskiego,
pozwala na ruch pieszy bez nara¿enia przechodniów na niebezpieczeñstwo.
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28 grudnia wroc³awska firma Impel
Perfecta, drog¹ przetargu naby³a czêœæ
terenów przemys³owych w chojnowskiej
strefie ekonomicznej. Inwestor rozpocz¹³
ju¿ prace ziemne przy budowie nowego
zak³adu. Stanie tu nowoczesna pralnia,
gigant w tej bran¿y, o przerobie 400 ton
bielizny i odzie¿y miesiêcznie.

DZI-WNU po raz trzeci
DZIadkom-WNUki, czyli w skrócie DZIWNU, bêdzie mia³o w najbli¿sz¹ niedzielê
ju¿ trzeci¹ ods³onê. Ta przesympatyczna
impreza, w trakcie której najm³odsze pokolenie mieszkañców tañcem, wierszem czy
piosenk¹ dziêkuje chojnowskim seniorom,
wpisa³a siê na trwa³e w propozycje MDK.
W tym roku organizatorzy zapraszaj¹
21 stycznia (niedziela) do sali widowiskowej
Miejskiego Domu Kultury w Chojnowie na
godz. 16.00. Seniorom zaprezentuj¹ siê
w Jase³kach dzieci z ochronki sióstr S³u¿ebniczek Dêbickich, przedszkolaki z ul. Wojska
Polskiego i - jeœli grypa nie pomiesza szyków
- tak¿e m³odzi artyœci ze Szko³y Podstawowej nr 4.

Pieni¹dze na rozwój
Powiatowy Urz¹d Pracy w Legnicy filia
w Chojnowie informuje, ¿e posiada œrodki z
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego na
podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej dla osób
bezrobotnych grup:
- osoby w wieku do lat 25 zarejestrowane
nie d³u¿ej ni¿ 24 miesi¹ce,
- osoby w wieku poni¿ej 25 lat, d³ugotrwale
bezrobotne, zarejestrowane min. 12 miesiêcy w ci¹gu ostatnich 24 miesiêcy, a nie
d³u¿ej ni¿ 24 miesi¹ce.
Œrodki te maj¹ s³u¿yæ udzieleniu wsparcia
na rzecz rozwoju strefy zatrudnienia poprzez promowanie zachowañ przyczyniaj¹cych siê do zwiêkszenia szans zatrudnienia (employability), warunków dla przedsiêbiorczoœci wyrównywania szans oraz
inwestowania w zasoby ludzkie.
Osoby zainteresowane prosimy o zg³aszanie siê do Urzêdu Pracy w Chojnowie
(pokój nr 3).

Szlakiem kablówki

Wed³ug zapewnieñ w³aœciciela, w pierwszym etapie, znajdzie tu zatrudnienie oko³o
50 pracowników. Z naszych informacji wynika, ¿e pralnia ruszy jeszcze w tym roku.

Chojnowska telewizja kablowa „Marton”
dzia³a na naszym terenie ju¿ od 6 lat. Kiedy
obecny w³aœciciel zainteresowa³ siê kupnem
„kablówki”, programy tej sieci ogl¹-da³o w
Chojnowie 120 abonentów. Dziœ jest ich
ponad 1000. „Marton” w ostatnim okresie
dynamicznie zacz¹³ siê rozrastaæ.
W chwili, kiedy sieæ przesz³a na drugi brzeg
Skory, abonentów szybko zaczê³o przybywaæ. Wiosn¹ ubieg³ego roku jako pierwsi
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Chojnowskie rozmaitoœci
„za rzek¹” sygna³ kablowy otrzymali
mieszkañcy ul. Reja i pó³nocnej pierzei
rynku. Potem sz³o ju¿ szybko – okablowano ul. Piotra Skargi, Ma³achowskiego,
dom Schrama, budynek na Legnickiej, czêœæ
ul. Koœciuszki, ul. Drzyma³y (by³y budynek
Dolzametu) budynek Miejskiego Domu
Kultury, budynek przy ul. D¹browskiego,
mieszkania na Placu Konstytucji 3 maja.
„Marton” oferuje nie tylko szerok¹ gamê
programow¹, ale tak¿e atrakcyjne pod³¹czenia do Internetu.
Obecnie trwa monta¿ telewizyjnych kabli
przy pozosta³ych budynkach na ul. D¹browskiego i Koœciuszki.
Prace nie posuwaj¹ siê tak szybko jakby
sobie ¿yczyli w³aœciciel i mieszkañcy, ale
nadziej¹ napawa fakt, ¿e prêdzej czy póŸniej wszyscy zainteresowani posiadaniem
telewizji kablowej, bêd¹ j¹ mieli pod³¹czon¹ do swoich telewizorów.

Segregujmy i zgniatajmy

jedynie minimalnego zaanga¿owania ze
strony mieszkañców i wyrobienia pewnego
nawyku wprowadzonego w ¿ycie, a jak
wiadomo przyzwyczajenie jest drug¹ natur¹
cz³owieka, wiêc by³o by to tylko kwesti¹
czasu. Najlepszym rozwi¹zaniem jest rozpoczêcie segregacji odpadów ju¿ w naszych
domach i mieszkaniach. To nie tylko zdrowsze dla œrodowiska, ale tak¿e bardziej ekonomiczne dla gospodarstw domowych,
warto te¿ pamiêtaæ o dok³adnym ugniataniu
œmieci przed ich wyrzuceniem co zmniejsza
ich objêtoœæ i pozwala na oszczêdnoœci,
op³aty bowiem przelicza siê nie na wagê
odpadów, ale na ich objêtoœci. Selektywna
zbiórka odpadów umo¿liwia ograniczenie
iloœci œmieci jakie trafiaj¹ na nasze sk³adowiska oraz umo¿liwia odzyskanie surowców wtórnych.
Tak wiêc zamiast wyrzucaæ wszystkie
œmieci do jednego kosza warto najpierw
pomyœleæ i zainwestowaæ chwilê czasu
w zbawienn¹ dla œrodowiska segregacjê.
Naprawdê warto!

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.

Jubilatkowe wieczorki
Po krótkiej przerwie wracaj¹ do kawiarni
,,Jubilatka’’ wieczorki muzyczne.
Ten najbli¿szy bêdzie mia³ miejsce w sobotê tj. 20 stycznia.
Podstawowym daniem kulturalnym tego
wieczoru bêdzie boles³awiecka formacja
jazzowo-rockowa 59 – 70 QUARTET.
W jej szeregach udzielaj¹ siê dwaj chojnowianie: gitarzysta – Dariusz Sobañski,
a na gitarze basowej dŸwiêki tworzy Ireneusz
Matys. Pocz¹tek imprezy o godz. 19 00.
Cena biletów 5 z³.
ZAPRASZAMY!

Produkujemy coraz wiêcej odpadów. Jest to
cywilizacyjny uboczny aspekt naszego
¿ycia. Musimy m¹drze i rozs¹dnie z tym
problemem sobie poradziæ, aby nie powo-

dowaæ degradacji naszego œrodowiska.
Jedn¹ z mo¿liwoœci jest selektywna zbiórka
odpadów. Co to takiego?
Selektywna zbiórka odpadów to zbieranie
œmieci do oddzielnych, specjalnie do tego
celu przeznaczonych pojemników, worków,
które póŸniej przyjmowane s¹ do punktów
skupu. Takie rozwi¹zanie jest wykorzystywane równie¿ w Polsce, tak¿e w Chojnowie. Od ponad roku w naszym mieœcie znajduj¹ siê specjalne pojemniki na œmieci do
selekcji odpadów. Warto dodaæ, ¿e selekcja
odpadów nie jest rzecz¹ trudn¹, wymaga
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15. Orkiestra ju¿ za nami
Na zakup sprzêtu potrzebnego do ratowania
¿ycia dzieci poszkodowanych w wypadkach oraz naukê ratownictwa kwestowa³a
15. ju¿ Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy. Na terenie miasta i gminy Chojnów
68 wolontariuszy ju¿ od rana wyci¹ga³o
w kierunku mieszkañców puszki z proœb¹
o wsparcie i – czego nie wszyscy siê spodziewali (bo wolontariuszy by³o zdecydowanie mniej ni¿ przed rokiem) – czyni³o

S³owa uznania nale¿¹ siê zarówno m³odym
wolontariuszom, chojnowskiemu sztabowi
orkiestry, przedstawicielom Banku Spó³dzielczego, którzy pomagali w ¿mudnym
liczeniu pieniêdzy, jak i wszystkim wykonawcom. Na scenie pojawili siê: zespó³ taneczny KARAMBOL i grupa teatralna
ANTRAKT z Miejskiego Domu Kultury,
SUNKY GOOD TIME BROTHERS (break

DOBRY KOLOR pañstwa M¹czniewskich,
PHP WJM Jerzego Macowicza, SPORTOWY pañstwa Rudziaków. S³odkoœci dostarczy³a cukiernia pana Stanis³awa Kryszczuka,
a pyszn¹ grochówkê BAR POPULARNY.
Orkiestrowe granie wspomog³y te¿
gad¿etami oba chojnowskie samorz¹dy, a
listy darczyñców dope³nili chojnowianie
przeka-zuj¹cy na licytacjê mo¿e drobne, ale
o du¿ej wartoœci sentymentalnej, przedmioty (panowie Piotrowie – Maœlej i Misikiewicz
oraz wolontariusze). Wszystkim jeszcze raz
– dziêkujemy!
Wielk¹ Orkiestrê Œwi¹tecznej Pomocy
wsparli tak¿e cz³onkowie zespo³u muzyki
dawnej All’Antico, którzy w sali Zygmunta

to na tyle skutecznie, ¿e uda³o siê pobiæ
orkiestrowy wynik sprzed roku! W sumie
ze zbiórek i licytacji gad¿etów (w MDK)
uda³o siê zebraæ 12 775,20 z³ – o 1465,16
z³ wiêcej ni¿ podczas czternastej Orkiestry.
Najwiêcej, bo blisko 1700 z³ zebra³ Pawe³
Wróbel, którego nikomu jeszcze nie uda³o
siê „pobiæ”.
- Pewnie mam w sobie jakiœ magnez, bo nie
umiem znaleŸæ wyt³umaczenia, dlaczego od
lat zbieram najwiêcej – mówi dru¿ynowy
Pawe³. – Mo¿e to urok osobisty, albo po
prostu szczêœcie, ale nie chodzi tu przecie¿
o tego typu rywalizacjê.

Chojnowsk¹ orkiestrê organizowa³ Miejskie Dom Kultury. Pracowników tej placówki wspierali harcerze oraz uczniowie.
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dance), zespó³ DEEP, kabaret NA CZWORAKA, zespó³ taneczny ANONIM oraz
graj¹cy na klawiszach Pawe³ Bierzyñski
z Powiatowego Zespo³u Szkó³ (dziêkujemy
pani Zofii £abuz za pomoc w organizacji
wystêpu m³odzie¿y!). Po raz pierwszy zebrani w MDK mogli obejrzeæ pokaz resuscytacji, przeprowadzony sprawnie i fachowo przez przedstawicieli firmy BHPE
pana Ryszarda Pacu³y (dziêkujemy!).

Ry¿ewskiego chojnowskiego muzeum, dali
niecodzienny koncert renesansowych i barokowych melodii. Publicznoœæ us³ysza³a
tak¿e tradycyjne kolêdy, które w brzmieniach fletów, gitary i instrumentów
perkusyjnych mia³y nieco inn¹ barwê. Tu
tak¿e zbierano datki, rozdawano serduszka,
s³owem wspie-rano szczytny cel.
Chojnów, wzorem lat poprzednich, do³¹czy³
swoj¹ cegie³kê do akcji Owsiaka. Mieszkañcy naszego miasta dowiedli nie tylko
hojnoœci i chêci niesienia pomocy, ale tak¿e
sprawdzili siê w spo³ecznej akcji jako wolontariusze, organizatorzy i wykonawcy.
Przed nami kolejne granie „do koñca œwiata
i o jeden dzieñ d³u¿ej”.
sh, eg

Tradycyjnie ju¿ dzia³ania orkiestry koñczy³a muzyka – POLISH FICTION,
SWEETVOICE i HAWARD zaprezentowa³y siê w finale 15. WOŒP w Chojnowie.
Podziêkowania kierujemy do wszystkich
darczyñców. Dziêkujemy wrzucaj¹cym pieni¹dze do puszek, bior¹cym udzia³ w licytacji,
wreszcie – tym wszystkim, którzy zechcieli
wesprzeæ akcjê Jurka Owsiaka jakimiœ
gad¿etami. S¹ wœród nich firmy: NARZÊDZIOWIEC i METAL CYNK, sklepy:
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SPOTKANIE OP£ATKOWE NAUCZYCIELI
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stycznia 2007r. Msz¹ œwiêt¹ o godzinie 15 w koœciele pod wezwaniem Niepokalanego Poczêcia NMP rozpoczê³o siê spotkanie
op³atkowe nauczycieli z Chojnowa. Eucharystii przewodniczy³
ks. bp. Tadeusz Rybak. Na dalsz¹ czêœæ spotkania wszyscy goœcie
zostali zaproszeni do Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja Kopernika. Tam
obejrzeli przedstawienie jase³kowe przygotowane przez uczniów gimnazjum. Jase³ka 2006 dotyczy³y aktualnych problemów m³odzie¿y.

G³ównym mottem tegorocznych jase³ek napisanych przez pani¹ Izê
Putyrê by³y s³owa: „Szczêœliwi bêdziecie tylko wtedy, gdy mi³oœci¹
obdarzycie innych.” Anio³owie pos³ani przez Maryjê próbowali
dodaæ otuchy tym, którzy w szkole s¹ wyœmiewani przez swoich
rówieœników za to, ¿e przyk³adaj¹ siê do nauki. Dziêkowali tym, którzy
staraj¹ siê pomagaæ chorym i starszym w hospicjum. Uczyli, ¿e to nie
szata i markowe ubrania s¹ najwa¿niejsze, lecz dobre i kochaj¹ce
serce. Anio³owie wskazywali w³aœciw¹ drogê tym, którzy wpl¹tali siê

w na³ogi i dodawali otuchy, tym, którzy potrafi¹ oprzeæ siê pokusom
wspó³czesnego œwiata. Wszyscy goœcie nagrodzili wystêpuj¹cych
gor¹cymi brawami, a ks. bp Tadeusz Rybak podziêkowa³ za to, ¿e
m³odzie¿ tak piêknie ukaza³a prawdziwy sens cz³owieczeñstwa
i mi³oœci. Po wspólnej modlitwie wszyscy dzielili siê op³atkiem i sk³adali
sobie najserdeczniejsze ¿yczenia. Jego Ekscelencja bp Tadeusz Rybak
wpisa³ siê równie¿ do kroniki szkolnej.
Dyrekcja i nauczyciele Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja Kopernika
sk³adaj¹ najserdeczniejsze podziêkowania wszystkim, którzy przybyli
na tegoroczne spotkanie op³atkowe. Dziêkujemy ks. biskupowi
Tadeuszowi Rybakowi, ksiê¿om z chojnowskich parafii, burmistrzowi
Janowi Serkiesowi oraz wszystkim nauczycielom. Dziêkujemy
równie¿ m³odzie¿y za zaanga¿owanie i przepiêkny wystêp.
Dyrekcja i nauczyciele Gimnazjum Nr 2 im. M. Kopernika w Chojnowie

Korczakowcy w Warszawie
W dniach 7-8.01.2007 grupa uczniów przebywa³a w Warszawie.
Pojechaliœmy tam na zaproszenie Zarz¹du
Stowarzyszenia Korczakowskiego.
Ko³o Teatralne “Czwórka” pod opiek¹ p. Barbary S³otwiñskiej mia³o okazjê pokazaæ swoje
przedstawienie pt. “Tañcz¹ce ptaki”. Oprócz
cz³onków ko³a w wyjeŸdzie uczestniczyli
równie¿ przedstawiciele Samorz¹du Uczniowskiego naszej szko³y pod opiek¹ p. Anny
Denisiak oraz p. El¿bieta Borysewicz (dyrektor), p. Beata Miler-Kornicka (wicedyrektor)
i p. Zenon Chmielewski (nauczyciel muzyki).
Wystêp odby³ siê 8 stycznia w teatrze “Lalka”
w Pa³acu Kultury i Nauki. Poprzedzi³o go spotkanie cz³onków Stowarzyszenia Korczakowskiego pod pomnikiem Janusza Korczaka.
PóŸniej nast¹pi³a czêœæ artystyczna, w której
najpierw wyst¹pi³a grupa dzieci z warszaws-
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kich domów dziecka z przedstawieniem
pt. “Wyspa s³oneczników”. Spektakl by³ bardzo wzruszaj¹cy, opowiada³ o ¿yciu dzieci
zranionych, porzuconych przez rodziców i o ich
marzeniach. Wielu z nas z trudem powstrzymywa³o ³zy. W koñcu nadesz³a nasza kolej.
Mimo wielkiej tremy m³odych aktorów przedstawienie wypad³o wspaniale. Otrzymaliœmy
skromne upominki i ogromne brawa. Mimo,
¿e wyjazd mia³ okreœlony cel, uda³o nam siê
równie¿ pospacerowaæ po Warszawie i odwiedziæ kilka najbardziej znanych miejsc.

Przedstawiciele Samorz¹du Uczniowskiego
z³o¿yli kwiaty pod pomnikiem Janusza Korczaka
- patrona naszej szko³y. Wyjazd by³ bardzo
udany!
W wyniku rozmów prowadzonych przez
Zarz¹d Stowarzyszenia, nasza szko³a, wkrótce bêdzie organizatorem zjazdu samorz¹dów
uczniowskich szkó³ korczakowskich z ca³ej
Polski.
Martyna Michnej - wiceprzewodnicz¹ca SU
Anna Denisiak - opiekun SU
Szko³a Podstawowa nr 4
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Têskniê za Chojnowem
Kiedy czternaœcie lat temu pakowa³ walizki, ¿egna³ siê z rodzin¹ na
krótko. To mia³ byæ kilkumiesiêczny wyjazd do siostry, nieoficjalnie ucieczka przed wojskiem.
Chojnowianin, Robert Rudziak, tu¿ po szkole
znalaz³ siê w Kanadzie z myœl¹, ¿e przeczeka tu
komisjê poborow¹, odpocznie po trudach
wieloletniej edukacji i wkrótce jako „wolny”
cz³owiek wróci do rodzinnego miasta z g³ow¹
pe³n¹ pomys³ów na rozpoczêcie doros³ego
¿ycia. Wtedy nie wiedzia³, ¿e jego losy potocz¹
siê zupe³nie inaczej.

Radoœæ z wizyty u siostry i haust zachodniego
powietrza szybko zmieni³y siê w têsknotê za
rodzicami, przyjació³mi i w nieprzystosowanie.
- Ludzie mimo, ¿e ¿yczliwi, to jednak obcy –
opowiada Robert. – Nie odpowiada³ mi klimat,
zwyczaje, mentalnoœæ… nic mi siê nie podoba³o.
Szukaj¹c zajêcia ima³ siê ró¿nych prac dorywczych. Nie maj¹c sta³ego zameldowania, nie
móg³ liczyæ na intratn¹ pracê. Bra³ wiêc co
by³o, byle zaj¹æ czymœ rêce i myœli. Czas mija³,
nastrój jednak siê nie zmienia³. Do czasu, kiedy
na swojej drodze spotka³ piêkn¹, sympatyczn¹
Polkê. Wtedy zmieni³o siê wszystko. Otoczenie
sta³o siê bardziej przyjazne, krajobrazy bardziej kolorowe, a têsknota, je¿eli j¹ odczuwa³,
to raczej za kolejn¹ rozmow¹ z Agnieszk¹.
Potem to ju¿ potoczy³o siê wszystko standardowo – œlub, dziecko jedno, drugie, trzecie,
nowa sta³a praca, du¿y przestronny dom… Dziœ
sam dziwi siê, ¿e minê³o ju¿ 14 lat.

Ostatni raz w Chojnowie by³ pod koniec
ubieg³ego wieku. Kiedy kilka dni temu, po 10
latach nieobecnoœci, przyjecha³ tu na œlub
bratanka, Chojnów go zaskoczy³.
- Nasz ryneczek zupe³nie mnie oczarowa³.
Kolorowe elewacje, nowe sklepy, zadbany skwer
i œwi¹teczny, wieczorny klimat. Spacer po mieœcie
odkrywa³ przede mn¹ kolejne zaskakuj¹ce zmiany.
Cieszê siê, ¿e moje rodzinne miasto rozwija siê,
piêknieje, nabiera œwie¿ego oddechu.
W Ancaster, gdzie mieszka Robert, Chojnów
wspomina siê bardzo czêsto, spotykaj¹ siê tu
bowiem chojnowianie, którzy z ró¿nych powodów, w ró¿nym czasie, wyjechali i od wielu
lat ¿yj¹ na obczyŸnie.
- Rodzina Barskich, Kaziu Karpiak, Adam Kaszluk
i Robert Majewski to tzw. „chojnowska grupa”,
która z nostalgi¹ opowiada o latach dzieciñstwa
i m³odoœci spêdzonych w rodzinnym mieœcie. Ka¿dy
z nas co jakiœ czas odwiedza rodzinê w Polsce.
Po powrocie wymieniamy siê spostrze¿eniami,
rozmawiamy o zachodz¹cych zmianach w naszym mieœcie. Cieszy nas ka¿da informacja.

Robert nie zamierza ju¿ wracaæ na sta³e do
Chojnowa, swoje ¿ycie zwi¹za³ z Kanad¹, ale
w najbli¿szej przysz³oœci chce koniecznie przywieŸæ tu rodzinê.
- Zale¿y mi, ¿eby moje dzieci pozna³y miejsce, gdzie
urodzi³ siê i dorasta³ ich ojciec. Chojnów, to piêkne
miasteczko i chocia¿ kiedyœ tak nie myœla³em,
zapewniam ka¿dego, ¿e w dojrza³ym wieku dostrzega siê inne aspekty, inaczej odbiera siê przesz³oœæ,
nabiera siê sentymentu i szacunku do „ma³ej
ojczyzny”. Teraz zda³em sobie sprawê, ¿e zawsze
têskni³em do tych œcie¿ek, parków, ludzi i ta nostalgia bêdzie mi towarzyszyæ zawsze.
rozmawia³a eg

Chojnowski Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Drzyma³y 30, 59 - 225 Chjnow, tel. 0- 76 81 88 370, 0- 76 81 88 371 fax 0- 76 81 88 372
informuje o zamierzonych postêpowaniach o udzielenie zamówieñ
* na remonty kapitalne dachów ceramicznych przy ulicy Chmielnej 13, Sobieskiego 9, Koœciuszki 16,
D¹browskiego 6 w Chojnowie,
* na remont kapitalny dachu ceramiczno - papowego przy ulicy Legnickiej 15 w Chojnowie,
* na remont kapitalny dachu papowego: przy ulicy Wolnoœci 1 - 5 w Chojnowie.
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce ww. postêpowañ dostêpne bêd¹ na stronie portalu internetowego Urzêdu
Zamówieñ Publicznych (/www.portal.uzp.gov.pl/ - wyszukiwanie og³oszeñ podprogowych),
na stronie internetowej: bip.chojnow.net.pl/?id=365 oraz na tablicy og³oszeñ w siedzibie ChZGKiM.
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BURMISTRZ MIASTA
CHOJNOWA
og³asza
pierwszy przetarg ustny
nieograniczony na dzier¿awê gruntu
stanowi¹cego w³asnoœæ Gminy
Miejskiej Chojnów o pow. 6,75 m2,
po³o¿onego na targowisku miejskim
w Chojnowie przy ul. Grodzkiej
z przeznaczeniem na prowadzenie
dzia³alnoœci handlowej (kiosk nietrwale
zwi¹zany z gruntem).
Cena wywo³awcza miesiêcznego
czynszu dzier¿awnego - 190,00 z³
(w tym VAT 22 %).
Wadium - 38,00 z³.
Okres dzier¿awy – 3 lata.
Przetarg odbêdzie siê w dniu
20 lutego 2007 r. o godz 10 00
w lokalu nr 11 znajduj¹cym siê
w siedzibie Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie.
W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby fizyczne i osoby prawne, je¿eli
wp³ac¹ w kasie tut. Urzêdu lub na
konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 55864400000001490620000040
Bank Spó³dzielczy w Chojnowie,
Rynek 18/19 wadium do dnia
13 lutego 2007 r. Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej
ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek
z³otych, tj. nie mniej ni¿ 10,00 z³.
Wp³acone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet op³at z tytu³u
czynszu dzier¿awnego, je¿eli osoba
wp³acaj¹ca wadium wygra przetarg,
- zwrócone niezw³ocznie, tj. nie
póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od
daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy
w ustalonym terminie spowoduje
utratê wp³aconego wadium. Po zawarciu umowy dzier¿awnej, dzier¿awca zobowi¹zany bêdzie uiszczaæ
nale¿ne podatki zwi¹zane z wydzier¿awion¹ nieruchomoœci¹.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia
przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w
pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefo-nicznie
pod numerem 076 818-66-80.
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Otworzyli karnawa³
Pierwszy dzieñ karnawa³u w Chojnowie rozpoczêli uczestnicy balu
op³atkowego zorganizowanego przez Zwi¹zek Emerytów Rencistów i Inwalidów. Kojarzony zazwyczaj z zabaw¹ seniorów, tak
naprawdê jest imprez¹ dla ka¿dego. Bale emerytów organizowane
z ró¿nego rodzaju okolicznoœci przyci¹gaj¹ licznych mieszkañców.
Na parkiecie zawsze jest kilkadziesi¹t par, które w rytmach wszelakich bawi¹ siê do bia³ego rana.
6 stycznia w Domu Chemika, op³atkowy bal rozpoczêto modlitw¹
i noworocznymi ¿yczeniami. Dzielono siê op³atkiem, przy akompaniamencie orkiestry zaœpiewano kilka kolêd. Potem oddano siê
zabawie, pl¹saj¹c w parach do póŸnych godzin nocnych.

- Cz³onków naszego zwi¹zku cieszy ka¿da inicjatywa – mówi
prezes Jan Paryœ – Nawet jeœli nie wszyscy w nich uczestniczymy
satysfakcjê sprawia nam zadowolenie innych. Wci¹¿ czujemy siê
po-trzebni, a to dla nas najwa¿niejsze.
Zainteresowanych organizatorzy zapewniaj¹, ¿e podobnych imprez
bêdzie jeszcze wiele, warto zatem na kolejny bal ju¿ dziœ zarezerwowaæ sobie czas.
eg

Jak w rodzinie
W tej placówce dba³oœæ o pacjentów stawia siê na pierwszym planie. Pensjonariusze
„Niebieskiego Parasola”, to
osoby chore, czêsto niesamodzielne, zdarza siê, ¿e opuszczone przez bliskich. Takim
ludziom uwaga i troska s¹
szczególnie potrzebne. Okres
Bo¿ego Narodzenia jest tym
wyj¹tkowym czasem, kiedy
wszyscy chcemy spêdzaæ go
w otoczeniu bliskich i ¿yczliwych nam osób. Pacjenci Parasola mog¹ zawsze liczyæ na
rodzinn¹ atmosferê nie tylko
z okazji œwi¹t, ale wigilijna
wieczerza w oœrodku by³a
z pewnoœci¹ czymœ wyj¹tkowym i niezapomnianym. 22
grudnia w „sali kominkowej”
pensjonariusze zasiedli przy
œwi¹tecznym stole wspólnie
z pracownikami i zaproszonymi
goœæmi oraz cz³onkami swoich
rodzin. Nie zabrak³o tu dwu-

nastu tradycyjnych potraw, poœwiêconego op³atka i ciep³a,
które ogrzewa³o wszystkich nie
tylko z iskrz¹cego siê kominka,
ale g³ównie z gor¹cych, pe³nych serdecznoœci serc.
Uczniowie Szko³y Podstawowej nr 3 wype³nili œwi¹teczn¹
atmosferê pastora³kami i piêkn¹
opowieœci¹ o narodzinach Pana.
Muzyczne t³o wigilijnemu spotkaniu zapewnili dodatkowo
Karol £atyk i Krystian Mendel.
¯yczenia przy ³amanym op³atku i wspólne kolêdowanie zbli¿y³y uczestników spotkania,
których ³¹cz¹ podobne losy,
radoœci i smutki… Wigilijna
wieczerza by³a jednym z tych
wydarzeñ, które pozwalaj¹
zapomnieæ o chorobie i cierpieniu, a jednoczeœnie buduj¹
wiarê w ¿yczliwoœæ innych
i nadziejê na przysz³oœæ.
eg
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Prze³amywanie barier…
„Dziœ jest Bo¿e Narodzenie,
Co przynios³o nam zbawienie,
Radoœæ nas ogarnia wielka,
Zabawimy siê w jase³ka.....”
Ju¿ kilkakrotnie na ³amach Gazety Chojnowskiej informowaliœmy
o realizowanym przez Stowarzyszenie Pomocy Uczniom Powiatowego
Zespo³u Szkó³ w Chojnowie programie edukacyjnym „Metamorfozy”,
finansowanym przez Polsko-Amerykañsk¹ Fundacjê Dzieci i M³odzie¿y. Od wrzeœnia do koñca grudnia 2006 roku uczestnicy projektu
brali udzia³ w ró¿nych formach zajêæ pozalekcyjnych, o których pisaliœmy wczeœniej.
Jednym z najnowszych osi¹gniêæ realizatorów programu by³o wystawienie jase³ek. Zosta³y one przygotowane przez uczestników programu tj. uczniów Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie wspólnie
z dzieæmi z grup terapetycznych. Dzia³ania te zaowocowa³y wystêpem
podczas spotkania wigilijnego w Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie.
Jego odbiorcami by³y dzieci niepe³nosprawne i z grup terapeutycznych wraz z rodzicami, cz³onkami Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
oraz sponsorami. Honorowym goœciem by³ starosta powiatu legnickiego, pan Jaros³aw Humenny, który z ka¿dym wymieni³ uœcisk rêki
i œwi¹teczne ¿yczenia.
Uczestnicy spotkania bardzo ciep³o przyjêli wystêp, nagradzaj¹c
oklaskami zarówno m³odzie¿ jak i rówieœników.
Podczas uroczystoœci wszyscy bawili siê doskonale. Nie zabrak³o
nawet wspólnego œpiewania kolêd, a w czasie sk³adania ¿yczeñ pad³o
wiele serdecznych s³ów. Wspólny posi³ek by³ okazj¹ do jeszcze wiêkszej integracji m³odzie¿y z dzieæmi niepe³nosprawnymi i ich opiekunami, którym nale¿¹ siê gor¹ce podziêkowania, za w³o¿ony trud i poœwiêcenie.
Jase³ka zosta³y zaprezentowane równie¿ w chojnowskim Oœrodku
Pielêgnacyjno – Rehabilitacyjnym „Niebieski Parasol”. Ich ciep³e
przyjêcie przez pensjonariuszy i opiekunów utwierdzi³o wszystkich organizatorów i wykonawców - w przekonaniu, ¿e uczestniczenie
w takich spotkaniach rozbudza wra¿liwoœæ, jest drog¹ do wyzbywania
siê egoizmu, dostrze¿enia drugiego cz³owieka, ale tak¿e s³u¿y prze³amywaniu w³asnej nieœmia³oœci.

Pensjonariusze Oœrodka d³ugo wspólnie z m³odzie¿¹ i dzieæmi œpiewali
kolêdy. Byli wzruszeni podarowaniem im ozdób choinkowych i œwi¹tecznych pierników w³asnorêcznie przygotowanych przez wykonawców i ich opiekunów. Na zakoñczenie brawami i poczêstunkiem podziêkowali za spotkanie.
Program „Metamorfozy” jeszcze siê nie zakoñczy³. Jego realizatorzy
maj¹ wiele nowych, interesuj¹cych pomys³ów na dalsze prze³amywanie barier…
Jadwiga Matys
Lucyna Olszewska

Kronika Towarzyska
\[
Ludzie pêdz¹ za pieni¹dzem, a ¿ycie szybko mija.
Pamiêtaj, ¿e najwiêkszym bogactwem
Jest szczêœcie i radoœæ w rodzinie.
Wszelkiej pomyœlnoœci, zdrowia i spe³nienia marzeñ
Agnieszce Malik-D
Demiañczuk z okazji imienin
przesy³aj¹ rodzice i rodzeñstwo.

\[
W dniu Waszego œwiêta, buŸka uœmiechniêta
Bardzo Was kochamy, wiêc ¿yczenia przesy³amy
¯yjcie w szczêœciu i humorze,
Bóg ³askawy dopomo¿e
Miejcie wszystkiego dostatek,
Cieszcie siê z nami najbli¿szych sto latek.
Kochanej babci i dziadkowi - Bronis³awie i Zdzis³awowi
Roznowskim oraz Marii i Henrykowi Wyszyñskim
tego wszystkiego z okazji Dnia Babci i Dziadka
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(i nie tylko w tym dniu) ¿ycz¹ pamiêtaj¹ce wnuki Natalia i Mateusz Roznowscy.

Burmistrz Miasta
Chojnowa

Podziêkowania

og³asza przetarg nieograniczony
na najem lokali u¿ytkowych
po³o¿onych w Chojnowie:

\[

- Lokal u¿ytkowy - gara¿ przy ul. D¹browskiego 15 (teren by³ej Stra¿y Po¿arnej)

Mieszkañcy ul. Tuwima dziêkuj¹ burmistrzowi
miasta Janowi Serkiesowi oraz pracownikom Urzêdu
Miejskiego za wykonanie oœwietlenia ulicznego.

\[
Serdeczne podziêkowania staroœcie Jaros³awowi
Humennemu wraz z ¿yczeniami wszelkiej pomyœlnoœci w nowym 2007 roku sk³ada Maria Zarzycka
wraz z synem. Wiele radosnych chwil i szczêœcia
na najbli¿szy rok kierujê tak¿e do p. Stanis³awy
Repy, p. Lilii Walasek i przewodnicz¹cego Rady
Jana Skowroñskiego.

* Nr 1 o powierzchni 37,21 m2
* Nr 2 o powierzchni 38,43 m2
Przetarg odbêdzie siê w dniu 19.01.2007r.
o godzinie 10.00 w siedzibie Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie, sala nr 11,
II piêtro.
Wadium w kwocie 100 z³ nale¿y wp³aciæ w kasie Urzêdu Miejskiego do
godziny 9.45 dnia 19.01.2007r.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia
przetargu bez podania przyczyny.
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„Nie mo¿na ¿yæ bez Œwiat³a”
Nie mo¿na ¿yæ bez Œwiat³a - ono daje moc
Niewyczerpan¹ si³ê, co pozwala trwaæ…
Mój Panie Bo¿e proszê nie opuszczaj mnie
bo nadzieja jest tak delikatna
15 grudnia 2006 o godzinie 10 w œwietlicy
Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie
przy ulicy Wojska Polskiego rozpocz¹³ siê
szkolny, bo¿onarodzeniowy konkurs recytatorski. Z tej okazji œwietlica zmieni³a swój
wygl¹d na uroczysty, typowo œwi¹teczny.
Has³em tegorocznego konkursu by³y s³owa
piosenki Eleni – „Nie mo¿na ¿yæ bez Œwiat³a”.
Dwunastu uczestników, uczniów PZS, z wyraŸn¹ trem¹ zajmowa³o wyznaczone im
miejsca. Wœród ¿eñskiego grona, znalaz³ siê
tylko jeden przedstawiciel p³ci mêskiej, co
jest dowodem jego odwagi, gdy¿ by³ to recytatorski debiut.

Na konkurs przybyli te¿ zaproszeni goœcie:
p. Kazimierz Grabowski, p. Ewa Humenna,
p. Jolanta Jurasz, p. Regina Wiêc³aw i p. Maria
Fiszer. Do trudnej pracy, jaka zwykle czeka
jury konkursu, stawili siê: Jolanta Rusiecka –
nauczyciel bibliotekarz w SP nr 4, Katarzyna
Byrecka - nauczyciel jêzyka polskiego w PZS
oraz ksi¹dz Artur Trela.
Ten grudniowy konkurs recytatorski mia³ byæ
wyj¹tkowy. Najistotniejszym mia³o byæ to,
co jego uczestnicy chcieli s³uchaczom powiedzieæ o Bo¿ym Narodzeniu, o tym co
wa¿ne, a co ma³o istotne, co wzrusza, a co
œmieszy.
W trakcie prezentacji mo¿na by³o us³yszeæ
fragmenty z „Ch³opów” W³. S. Reymonta,
teksty M. Musierowicz i J. L. Wiœniewskiego.
Nie zabrak³o te¿ poezji ks. Jana Twardowskiego, K.K. Baczyñskiego i innych znanych twórców. Atmosfera na sali zmienia³a
siê z refleksyjnej w smutn¹, z podnios³ej
w zabawn¹.
Podczas gdy jury próbowa³o ustaliæ werdykt,
pozostali uczniowie i goœcie mieli sposobnoœæ oddaæ swój g³os, na osobê, która ich
zdaniem zaprezentowa³a siê najlepiej i przyznaæ jej Nagrodê Publicznoœci.
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Moment wrêczenia nagród by³ chwil¹ szczególnie uroczyst¹. Jury przyzna³o I miejsce
Ma³gorzacie Zimoñ, uczennicy klasy IIa LO;
II miejsce zajê³y: Ewelina Halikowska
z klasy IIIc LO i Dorota Luty z IIc LO. III
miejsce przypad³o Joannie Ogórek z klasy II
Technikum Handlowego i Natalii Baszczyn
z IIc LO. Przyznano te¿ wyró¿nienie dla
Aleksandry Siwki z klasy IIb LO. Nagroda
Publicznoœci zosta³a wrêczona Sylwii Miko³ajczyk, uczennicy klasy III Technikum
Han-dlowego. W tegorocznym konkursie nie
by³o przegranych, pozosta³ych uczestników:
Ariela Droszczaka, Magdalenê Trock¹,
Karolinê Hojdycz, Wioletê Kulik i Aleksandrê Pêkalê równie¿ nagrodzono tomikami
poezji.

Na szczególne podziêkowania zas³u¿yli:
Kamila Kuczak, uczennica IV klasy Technikum Handlowego oraz Tomek Szyde³ko
z klasy IV Technikum Mechanicznego, którzy
w profesjonalny sposób poprowadzili konkurs.
Ksi¹dz Artur Trela koñcz¹c to bo¿onarodzeniowe spotkanie podkreœli³ wielkoœæ faktu
narodzenia Syna Bo¿ego, tego Œwiat³a, które
daje moc, by lepiej ¿yæ, by trwaæ przy prawdzie i mieæ nadziejê do koñca.
Za podjêty trud i udzia³ w konkursie
serdecznie dziêkujemy uczniom i organizatorom.
Konkurs by³ V edycj¹ Szkolnego Konkursu
Recytatorskiego realizowanego przez bibliotekarzy i polonistów PZS w Chojnowie
w ramach programu „Ty nad poziomy
wylatuj”.
Renata Hermanowicz,
Jadwiga Matys
nauczyciele bibliotekarze PZS
w Chojnowie

,,Powinni tego
zabroniæ’’
Fortele reklamowe maj¹ na celu skusiæ konsumenta na zakup czegoœ co jest:
- do niczego niepotrzebne,
- potrzebne owszem, ale poza zasiêgiem
finansowym.
Metody kuszenia jednak siê zmieniaj¹. Naród
nie jest g³upi. Gdy dodaæ do tego stare przys³owie, ¿e m¹dry Polak po szkodzie, oferent
zmienia taktykê.
Wchodzi w spó³kê np. ze znanym w kraju
BARDZO ZDROWYM INSTYTUTEM.
Pewnego dnia mi³y, damski g³os w s³uchawce telefonicznej zadaje trzy doœæ banalne pytania dotycz¹ce tematu zdrowego trybu ¿ycia.
W odpowiedzi s³ychaæ, ¿e wygraliœmy cenn¹
nagrodê. Hura – ktoœ sobie myœli.
Po kilku dniach przychodzi list, którego nadawc¹ jest oczywiœcie Bardzo Zdrowy In-stytut. Z treœci dowiadujemy siê, ¿e wygra-liœmy
czek, uprawniaj¹cy nas do pobytu w wy-sokiej
klasy oœrodku wypoczynkowym. Na-grodê
odbierzemy podczas spotkania dotycz¹cego,
oficjalnie, zdrowego trybu ¿ycia, nieoficjalnie, handlu we³nian¹ poœciel¹. Hura, hura,
hura – no to sobie odpocznê i wybyczê siê za
wszystkie czasy – myœli konsument, nale¿y
mi siê przecie¿ ta odrobina komfortu w
kurorcie.
Kto jednak nie jest w gor¹cej wodzie k¹pany
zaczyna wêszyæ po stronach internetowych
danego Instytutu Zdrowia. I wtedy wychodzi
szyd³o z worka.
Na spotkaniu bêd¹ reklamowane wyroby
z we³ny! Ceny oczywiœcie astronomiczne.
Kilkudniowy pobyt w oœrodku op³acony, ale
wy¿ywienie i dojazd na w³asny koszt. Wszystko jasne. Oferta w sam raz dobra dla krezusów finansowych, których w Chojnowie
raczej brak. Emocje uchodz¹ w powietrze jak
spuszczone z balona. Ale na spotkanie oczywiœcie idê. Frekwencja stuprocentowa. Ceny
wyrobów kosmiczne. Nikt nic nie kupuje ani
nie wyje¿d¿a na odpoczynek. Firma od wyrobów odfajkowuje kolejne spotkanie. Bo
norma miesiêczna musi byæ wykonana. Zdrowy
Instytut dziêki ankiecie telefonicznej ma gotowe
dane statystyczne. Wilk syty i owca ca³a. Tylko
konsument ca³¹ t¹ sytuacj¹ jest niebezpiecznie podminowany. Powinni tego zabroniæ!
A nowe prawo konsumenckie? W przypadku
takich praktyk nie ma skutecznego prawa.
Jesteœmy wiêc zdani na w³asn¹ intuicjê
i eksperymenty na w³asnej skórze. Bo takich
praktyk powinno siê zabroniæ...
mp
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UWAGA,
KLAPS

SIATKARSKA
Z£OTA GWIAZDKA

eszcze przed œwiêtami siatkarze UKS GimTeam Gimnazjum nr 1, prowadzeni przez
Andrzeja Tracza, rozegrali dwa mecze w
KLAPSie. Najpierw nasza reprezentacja
podejmowa³a drugi zespó³ Gimnazjum nr 1 w
Z³otoryi. Tym razem wy¿szoœæ dru¿yny
z „Jedynki” nie podlega³a w¹tpliwoœci. Nasi
siatkarze od pocz¹tku dominowali na boisku,
nie daj¹c goœciom ze Z³otoryi ¿adnych szans.
Mecz zakoñczy³ siê ³atw¹ wygran¹ 3:0
(25:10, 30:28, 25:23), chocia¿ w dwóch
ostatnich setach, kiedy wystêpowali zawodnicy rezerwowi, zdarzy³o siê kilka niewy-muszonych b³êdów.
W kolejnym meczu (rozegranym awansem)
dru¿yna UKS Gim-Team goœci³a na hali
w Œwierzawie, gdzie po doœæ wyrównanym
spotkaniu ponios³a pora¿kê 1:3 (16:25,
14:25, 27:25, 20:25). O przegranej zadecydowa³a bardzo s³aba postawa w pierwszych
dwóch setach, które nasi zawodnicy po prostu „przespali”. Po ostrej reprymendzie trenera w
trzeciej ods³onie nast¹pi³a „pobudka”, jednak
gospodarze w ostatniej partii nie dali szans
naszym zawodnikom.

W dniach 28-29 grudnia zosta³ rozegrany
w Z³otoryi Transgraniczny Turniej Siatkarski
Dzieci i M³odzie¿y „Euroregionalna Siatkarska Z³ota Gwiazdka”, w której wyst¹pi³a
dru¿yna UKS GIM- Team Gimnazjum nr 1 w
Chojnowie. W turnieju oprócz naszej dru¿yny wziê³y udzia³ reprezentacje Gimnazjów
nr 1 i nr 2 ze Z³otoryi, a tak¿e gimnazja ze
Œwierzawy i Wilkowa. Nasi siatkarze po
dwudniowych zmaganiach (podobnie jak

J

Przed rund¹ rewan¿ow¹ UKS Gim-Team
Gimnazjum nr 1 zajmuje w tabeli trzecie
miejsce, ca³y czas zachowuj¹c szanse na
zwyciêstwo w koñcowej klasyfikacji.
Sk³ad: Arek Stanek – kapitan, Dawid
Szpanek, Kamil Siejka, Mariusz K¹dzio³ka,
Wojtek Wozowczyk, Krystian Wencel,
Marcin Czarnecki, Arek Szpanek, Dawid
Trocki, Rafa³ Solpa.
Trener: Andrzej Tracz
KAT

Rozmowa
bez obaw

reprezentacja Polski w Japonii), krocz¹c od
zwyciêstwa do zwyciêstwa, zostali zatrzymani dopiero w finale, gdzie zostali pokonani
przez „Dwójkê” ze Z³otoryi. Mimo tej
pora¿ki, udzia³ i zajêcie drugiego miejsca
w z³otoryjskim turnieju nale¿y uznaæ za wielki sukces. Z powodów rodzinnych dru¿yny
nie móg³ prowadziæ Andrzej Tracz, dlatego w
roli opiekuna gimnazjalistów z „Jedynki”
zadebiutowa³ ojciec jednego z zawodników,
pan Grzegorz K¹dzio³ka. Jego wk³ad w koñcowy wynik jest nie do przecenienia.
Sk³ad: Arek Stanek – kapitan, Dawid
Szpanek, Mariusz K¹dzio³ka, Wojtek
Wozowczyk, Krystian Wencel, Marcin
Czarnecki, Ksawery Dominiak.
Opiekun: Grzegorz K¹dzio³ka.
KAT

APEL DO MIESZKAÑCÓW!

Komisariat Policji w Chojnowie informuje,
¿e zmianie uleg³y godziny funkcjonowania
telefonu zaufania.
Obecnie policyjna dolnoœl¹ska infolinia
KWP (800-283-107) funkcjonuje w dni robocze w godzinach od 10.00 do 18.00, natomiast
w dni wolne od pracy telefonuj¹cy mog¹
(tak¿e anonimowo) przekazywaæ informacje
m.in. o przestêpcach i przestêpstwach, zasiêgn¹æ wiadomoœci co do mo¿liwoœci i sposobu wnoszenia skarg na dzia³alnoœæ Policji,
a tak¿e otrzymaæ telefony, adresy organizacji
lub instytucji pomagaj¹cych ofiarom
przestêpstw.

TERAPIA DLA OSÓB
WSPÓ£UZALE¯NIONYCH
Maria Barbara Wojciechowska
Przyjmuje w ka¿dy pierwszy
i drugi poniedzia³ek miesi¹ca
w godz. 16.30 – 19.30
oraz w wybran¹ jedn¹ sobotê
w ka¿dym miesi¹cu
w godz. 11.00 – 19.00.
Miejsce prowadzenia terapii:
Chojnów, pl. Zamkowy 1a

Wymieniasz meble lub sprzêt AGD, masz zbêdn¹ odzie¿, chcesz wspomóc
potrzebuj¹c¹ rodzinê? Mo¿esz pomóc dziel¹c siê tym czego ci zbywa.

***

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej ,,Barka’’ wspólnie z redakcj¹ ‘’G.Ch.’’
prosi o wsparcie dzia³añ na rzecz chojnowskich rodzin.

PUNK KONSULTACYJNY
w Chojnowie pl. Zamkowy 1a

Przyjmiemy ka¿dy dar i skierujemy do osób potrzebuj¹cych.
Dary s¹ przyjmowane w ka¿dy pi¹tek w godz. 18.00 – 19.00 w sto³ówce
przy ul. Drzyma³y 4 (dawna sto³ówka MPGKiM)
kontakt tel. (076) 818-66-84

Poszukujemy pó³ek, rega³ów, szafek typu komoda.
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Wojciech Machnik
Przyjmuje w pierwszy czwartek
miesi¹ca w godz. 13.30 – 16.30
i trzeci czwartek miesi¹ca
w godz. 15.30 – 18.30.
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Mistrzowie Ligi
Po kilkutygodniowych zmaganiach, z udzia³em 8 zespo³ów (ponad 80 osób)
i rozegraniu 32 meczy, zakoñczy³y siê rozgrywki 4 edycji Chojnowskiej Halowej
Ligi Pi³ki No¿nej. Tak jak na inauguracjê rozgrywek, równie¿ w fina³ach,
w których wziê³y udzia³ zespo³y plasuj¹ce siê w swoich grupach na miejscach 1-2,
nie brakowa³o zaciêtej walki, emocjonuj¹cych zwrotów akcji i, co dodaje smaku
wszystkim rozgrywkom, efektownych goli. Podobnie jak przed rokiem walka
o mistrzowsk¹ koronê, jak i pozosta³e miejsca na podium, trwa³a do ostatniego
meczu. W gronie 8 zespo³ów tytu³ Mistrza wywalczy³a dru¿yna
PHU BOBIK, która prezentowa³a najbardziej wyrównany poziom spoœród
wszystkich zespo³ów. W fina³ach pokona³a KRÓLEWSKICH oraz po dobrej grze
zremisowa³a ze SCORPIONSAMI i PALESTYN•. Wicemistrzem zosta³
ubieg³oroczny zwyciêzca ligi – PALESTYNA. W fazie grupowej dru¿yna ta
mozolnie walczy³a o awans do grupy mistrzowskiej, jednak w fina³ach pokaza³a
pe³niê swoich umiejêtnoœci. Pewnie pokona³a faworyta rozgrywek zespó³ SCORPIONS oraz po kapitalnym meczu zremisowa³a z BOBIKIEM 6:6. Spotkanie to
zosta³o uznane za najbardziej widowiskowe. Gdyby nie g³upia wpadka w meczu
z KRÓLEWSKIMI, ubieg³oroczny zwyciêzca ligi zdo³a³by obroniæ tytu³ najlepszej dru¿yny. Trzecie miejsce przypad³o SCORPIONSOM, którzy byli wymieniani
w gronie faworytów, jednak w tym roku zabrak³o im chyba nieco szczêœcia.
Z czo³owych dru¿yn poprzednich edycji najs³abiej spisa³y siê zespo³y KRÓLEWSKICH oraz NIEDèWIEDZICE. Ta roszada miejsc œwiadczy o wyrównanym
i wysokim poziomie rozgrywek.

Palestyna

Oto tabela oraz wyniki fazy fina³owej rozgrywek:
1. PHU BOBIK
2. PALESTYNA
3. SCORPIONS
4. KRÓLEWSCY

Mecze
3
3
3
3

1. SCORPIONS – PALESTYNA
2. PHU BOBIK – KRÓLEWSCY
3. PHU BOBIK – SCORPIONS
4. PALESTYNA – KRÓLEWSCY
5. KRÓLEWSCY – SCORPIONS
6. PALESTYNA – PHU BOBIK

Bramki
17-10
12-13
10-8
11-9

Pkt
5
4
4
3

Scorpions

1:3
9:2
2:2
3:6
3:7
6:6

Po zakoñczeniu ligi burmistrz wrêcza³ nagrody rzeczowe. Zespo³y zajmuj¹ce
medalowe miejsca otrzyma³y puchary, pi³ki oraz dyplomy, natomiast ka¿da
dru¿yna zosta³a wyró¿niona pami¹tkowym dyplomem oraz pi³k¹. Nagrod¹ fair
play zostali uhonorowani Juniorzy Chojnowianki. Poza tym organizatorzy zadbali
o nagrody w kategoriach indywidualnych. Najlepszym bramkarzem zosta³ Marcin
Czarnecki (Juniorzy Chojnowianki). Odkryciem ligi og³oszono Marcina Baszczaka (Scorpions), najlepszym technikiem zosta³ Adam Szyde³ko (Królewscy),
królem strzelców podobnie jak przed rokiem Micha³ Rubik (Palestyna).
Na zakoñczenie burmistrz pogratulowa³ zwyciêzcom, podziêkowa³ organizatorom
za œwietn¹ inicjatywê, pi³karzom za wspania³¹ sportow¹ walkê, kibicom za kulturalny doping.
Tegoroczne rozgrywki cieszy³y siê bardzo du¿ym zainteresowaniem uczestników
i kibiców, mecze by³y rozgrywane w imiê zasad fair play. To wszystko utwierdza organizatorów w przekonaniu, ¿e w naszym mieœcie jest zapotrzebowanie na tego typu imprezy.

Królewscy

Ligê halow¹ zorganizowali spo³ecznie: Piotr Seheniewicz oraz Bartosz Turowski
przy wsparciu Burmistrza Miasta, pana Andrzeja £ysiaka oraz Dawida Pogañskiego.
Sêdzi¹ g³ównym zawodów by³ Grzegorz Woronek oraz Miros³aw Pluta.
Piotr Seheniewicz
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Odkrycie ligi Marcin Baszczak
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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

“POD SKRZYD£AMI ANIO£ÓW”
Zapraszamy na wystawê
prac plastycznych cz³onków
OGRODU TWÓRCZOŒCI
dzia³aj¹cego przy SP nr 4 wykonanych
pod kierunkiem Gra¿yny Koœnik
(Plac Zamkowy 2).
BIBLIOTECZNE NOWOŒCI
Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:
Dorota Terakowska - “MUZEUM
RZECZY NIEISTNIEJ•CYCH”
Niezwyk³y zbiór felietonów publikowanych
na ³amach “Przekroju” w latach 1998 – 2000.

W Muzeum Rzeczy Nieistniej¹cych mo¿na
dowiedzieæ siê, ¿e “czas to pieni¹dz” oraz, ¿e
z niejednym “beczkê soli” mo¿na zjeœæ. O czym
mowa? O zwrotach tak naprawdê nieistniej¹cych, ale obecnych w naszej wyobraŸni
i powszechnie stosowanych. Eksponaty prezentowane w muzeum opowiadaj¹ jak¹œ historiê, pochodz¹ z ró¿nych zak¹tków œwiata,
a ka¿dy z nich jest inny, wyj¹tkowy. Has³a –
eksponaty muzeum nadsy³ali czytelnicy
“Przekroju” z ca³ej Polski, jak równie¿ m.in.
z Niemiec, Izraela, Danii, Norwegii, Stanów
Zjednoczonych.
Dzia³ dla Doros³ych:
Oriana Fallaci - “WŒCIEK£OŒÆ I DUMA”
W Europie ksi¹¿ka ta spowodowa³a poruszenie nie notowane od dziesiêcioleci. Z typow¹
dla siebie odwag¹ Oriana Fallaci rozprawia
siê w niej z tematami bêd¹cymi konsekwencj¹ islamskiego terroryzmu: z kontrastem,
a jej zdaniem równie¿ nieusuwaln¹ sprzecznoœci¹ miêdzy Œwiatem Islamu i Œwiatem
Zachodu, z ogólnoœwiatowym zagro¿eniem,
jakie niesie d¿ihad. Niczym wspó³czesna
Kasandra nadaje swym przemyœleniom charakter proroctwa i przedstawia je nam w formie listu adresowanego do nas wszystkich.

MIEJSKI DOM KULTURY
ul. Ma³achowskiego 5, tel. 076-818-86-21

- KINO 27 stycznia 2007r.
„Kopia mistrza”
Produkcja: Niemcy, USA ,
Wielka Brytania, gatunek:
biograficzny, muzyczny,
re¿yseria Agnieszka Holland, scenariusz Agnieszka
Holland, Stephen J. Rivele,
muzyka Antoni £azarkiewicz.
czas trwania: 104 min.
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Piotr Sztompka - “ SOCJOLOGIA ZMIAN
SPO£ECZNYCH”
¯yjemy w œwiecie, którego jedynym sta³ym
elementem jest... zmiana. Zakres, g³êbokoœæ
i tempo zmian, jakie dokonuj¹ siê wokó³ nas
i w których uczestniczymy na co dzieñ –
przekraczaj¹ wszystko, czego spo³eczeñstwa
ludzkie doœwiadcza³y w przesz³oœci. W ci¹gu
dwóch bez ma³a wieków socjologia wypracowa³a zasób pojêæ identyfikuj¹cych zjawiska
zmiany, jej modele oraz teorie wyjaœniaj¹ce
Ÿród³a zmian. Autor, omawiaj¹c je, przedstawia w³asn¹ “teoriê stawania siê spo³eczeñstwa”.

Dwudziestotrzyletnia Anna
Holtz (Diane Kruger) studentka konserwatorium
muzycznego, dziêki szczêœliwemu zbiegowi okolicznoœci zaczyna pracê u najwspanialszego i najbardziej
nieprzewidywalnego ¿yj¹cego artysty – Ludwiga von
Beethovena (Ed Harris).
Maestro przyjmuje j¹ jako
swoj¹ kopistkê i tak rozpoczyna siê niezwyk³a znajomoœæ, która odmieni ¿ycie obojga.
To burzliwy czas w ¿yciu
wielkiego kompozytora.
Beethoven zmaga siê z g³uchot¹, samotnoœci¹ i problemami rodzinnymi. Wszystko to, staje siê inspiracj¹
do stworzenia prawdopodobnie najwspanialszej
symfonii wszech czasów –
s³ynnej IX Symfonii.

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”.

Lauren Weisberger - “DIABE£ UBIERA
SIÊ U PRADY”
G³oœny literacki debiut. Andrea Sachs, dziewczyna z ma³ego miasteczka, poszukuje
w Nowym Jorku pracy w bran¿y dziennikarskiej. Nieoczekiwanie zdobywa posadê
w redakcji jednego z najbardziej presti¿owych pism zajmuj¹cych siê mod¹. Szybko
przekonuje siê, ¿e jej zwierzchniczka to
klasyczny szef “z piek³a rodem”. Ekranizacja
powieœci z Meryl Streep i Anne Hathaway
wesz³a na ekrany w lipcu 2006 r. i sta³a siê
filmowym przebojem lata.

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
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

Godziny dy¿urów:
- 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.
 Posiadam do wynajêcia
mieszkanie (w³asnoœciowe)
w bloku spó³dzielczym w Chojnowie przy ul. Piotra Skargi
o pow. 55 m2 (do zasiedlenia
od zaraz). Wiadomoœæ: tel.
(076) 818-73-78 lub 0608592-920.
 Zamieniê mieszkanie spó³dzielcze 68 m2 na mniejsze
najlepiej komunalne o podobnym standardzie na parterze lub Ip. Wiadomoœæ: tel.
0605-358-099.
 Zamieniê w³asnoœciowe,
2.pokojowe mieszkanie w nowym budownictwie, o pow.
50 m2, przy ul. Paderewskiego na wiêksze w starym bu-

downictwie lub domek jedPRACA
norodzinny w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. (076) 819 Stacja Paliw zatrudni oso13-51 lub 0602-645-953.
by do pracy na rêcznej myjni

INNE
 Dzia³ki budowlane w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 0964876-456 po godz. 17.00.

samochodowej oraz pracow-

US£UGI

nika do obs³ugi stacji paliw.

Wiadomoœæ: tel. (076) 818 Uczennica trzeciej klasy
liceum ogólnokszta³c¹cego 82-52.
udziela korepetycji w zakresie szko³y podstawowej i gimnazjum – tanio! Wiadomoœæ:
tel. 0695-758-297.

 Sprzedam gara¿ w Chojnowie, cena 15.000 z³. Wiadomoœæ: tel. (068) 376-32-24
lub 0517-371-607.
 Sprzedam telewizor Pfilips

21 cali z dŸwiêkiem przestrzennym, p³aski kineskop, zadbany, z 2004r, cena 400 z³.
Wiadomoœæ: tel. 0602-615-032.
 Sprzedam dwufunkcyjny
wózek dzieciêcy firmy Wiejar,
kolor piaskowo-zielony, w dobrym stanie, cena 280 z³.
Wiadomoœæ: tel. 0602-637-762.

 Studentka pomo¿e w nauce
przedmiotów humanistycznych, szczególnie j. angielskiego na poziomie szko³y
podstawowej i gimnazjum.
Wiadomoœæ: tel. 0886-402-546
po godz. 19.00.
 Makija¿e na karnawa³,
stu-dniówkê, na co dzieñ i od
œwiê-ta – absolwentka studium wi-za¿u i stylizacji –
atrakcyjne
ceny.
Wiadomoœæ: tel. 0508-069356.

PPHU CALLA
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
PHU "GB" Bart³omiej Giersok
FIRMA "GB" PRZEDSTAWICIEL
OKNOPLAST - KRAKÓW POSZUKUJE
PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA:

Zak³ad us³ug pogrzebowych

PRACOWNIK BIURA HANDLOWEGO

w Chojnowie, ul. Legnicka 22

Józef Chudziak

Wymagania:
- wykszta³cenie min. œrednie
- dobra znajomoœæ obs³ugi komputera
- komunikatywnoœæ
- dobra prezencja
- doœwiadczenie w handlu (bran¿a budowlana bêdzie
dodatkowym atutem)
- mile widziana znajomoœæ jêzyka niemieckiego
- wiek do 35 lat

Prosimy o przesy³anie CV oraz listów motywacyjnych na adres mailowy: gbokna@wp.pl <mailto:gbokna@wp.pl> lub adres pocztowy:
PHU "GB", ul. Paderewskiego 8b, 59-225 Chojnów.
Termin przyjmowania zg³oszeñ do 26 stycznia 2007r.
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œwiadczy kompleksowe
wykonywanie pochówków
Telefon ca³odobowy –
(076) 818-76-89, (076) 818-88-25,
kom. 0601-146-831.

Firma Alken mieszcz¹ca siê
w Rokitkach ko³o Chojnowa,

przyjmie do pracy osoby
na stanowiska:
* przedstawiciel handlowy - wymagane
wykszta³cenie minimum œrednie
* kierowca - wymagane prawo jazdy kat. C + E
* stró¿ - ochroniarz - mê¿czyzna
Wszystkich zainteresowanych prosimy
o wysy³anie poczt¹, faxem lub e- mailem CV
i list motywacyjny na adres ,,Alken'' Sp z. o. o
w organizacji, Rokitki 79, 59- 225 Chojnów
fax: (076) 819 66 72 Alken@alken.pl

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

Wiadomoœæ:
tel. 0506-122-081
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Uchwa³a Nr IV/18/06
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie bud¿etu Gminy Miejskiej Chojnów na 2007 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art. 61 ust.2 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220,
Nr 62, poz.558 , Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,
Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 Nr 116, poz.
1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337), art.
165, art. 173 ust. 1, art. 184 i art.188 ust.2 pkt.1
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2014, Nr 169, poz.
1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187,
poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218), Rada
Miejska Chojnowa uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
I. Dochody bud¿etu gminy w wysokoœci 27.942.022
w tym :
1. Dochody w³asne
13.436.180
2. Subwencjê ogóln¹
9.403.733
3. Dotacje celowe
5.102.109
Szczegó³owy podzia³ dochodów bud¿etowych
wed³ug Ÿróde³, dzia³ów i rozdzia³ów zawiera
za³¹cznik nr 1.
II. Wydatki bud¿etu gminy w wysokoœci
z tego:
29.386.315
1. Wydatki bie¿¹ce
w tym:
23.802.315
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ 10.940.597
* dotacje z bud¿etu
2.369.407
* wydatki na obs³ugê d³ugu gminy
95.219
* wydatki z tytu³u porêczeñ
38.000
2. Wydatki maj¹tkowe na finansowanie inwestycji
5.584.000
Szczegó³owy podzia³ wydatków bud¿etowych w
uk³adzie dzia³ów i rozdzia³ów zawiera za³¹cznik nr 2.
III. Deficyt bud¿etu w wysokoœci 1.444.293 z³.
2.
1. Przychody bud¿etu gminy na kwotê 2.105.366 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 3 i rozchody bud¿etu gminy
na kwotê 661.073 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 4.
2. èród³o pokrycia deficytu bud¿etu stanowiæ bêd¹
przychody pochodz¹ce z zaci¹gniêtych kredytów
i po¿yczek.
3. Przypadaj¹ce do sp³aty w roku bud¿etowym zobowi¹zania finansowe z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów
i po¿yczek na kwotê 661.073 z³, finansowane bêd¹ ze
œrodków kredytu jaki zostanie zaci¹gniêty na sp³atê
zobowi¹zañ.
4. Prognozê kwoty d³ugu gminy na koniec roku
bud¿etowego okreœla za³¹cznik nr 5.
§ 3.
1. Ustala siê przychody i wydatki zak³adów bud¿etowych w nastêpuj¹cych kwotach:
* przychody
8.129.991
w tym dotacje z bud¿etu gminy
1.490.852
* wydatki
8.139.737
w tym wp³aty do bud¿etu nadwy¿ki œrodków obrotowych -.
Zgodnie z za³¹cznikiem nr 6.
2. Ustala siê dotacjê celow¹ na finansowanie kosztów
inwestycji, realizowanej przez Chojnowski Zak³ad
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w wysokoœci 200.000 z³.
§ 4.
Okreœla siê dochody i wydatki zwi¹zane z realiza-
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cj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych
zadañ zleconych gminie ustawami w wysokoœci
4.450.109 z³, oraz dochody zwi¹zane z realizacj¹ tych
zadañ, podlegaj¹ce przekazaniu do bud¿etu pañstwa
w wysokoœci 47.000 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 7.
§ 5.
Ustala siê zadania inwestycyjne do realizacji
w roku 2007 w wysokoœci 5.194.000z³, zgodnie
z za³¹cznikiem nr 8.
§ 6.
1. Tworzy siê ogóln¹ rezerwê bud¿etow¹ na nieprzewidziane wydatki w wysokoœci 200.000 z³.
2. Tworzy siê rezerwê celow¹ w wysokoœci 190.000 z³,
która bêdzie przeznaczona na zadania inwestycyjne w:
gospodarce komunalnej i ochronie œrodowiska, kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego, kulturze
fizycznej i sporcie oraz oœwiacie i wychowaniu.
§ 7.
Zatwierdza siê plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej:
* przychody w kwocie
25.000 z³
* wydatki w kwocie
62.118 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 9.
§ 8.
Dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych w kwocie 175.000 z³ a wydatki na realizacjê zadañ okreœlonych w programie:
* profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w kwocie
165.000 z³
* profilaktyki i rozwi¹zywania problemów narkomanii w kwocie
10.000 z³.
§ 9.
Dochody i wydatki bud¿etu na zadania realizowane
wspólnie z innymi jednostkami samorz¹du terytorialnego, okreœla za³¹cznik nr 10.
§ 10.
Ustala siê dochody w³asne i wydatki nimi sfinansowane w wysokoœci zgodnie z za³¹cznikiem nr 11.
§ 11.
1.Ustala siê kwotê dotacji podmiotowych w wysokoœci
2.321.407 z³, w tym:
* dla samorz¹dowych instytucji kultury w wysokoœci
900.000 z³,
* dla dzia³aj¹cych na terenie gminy publicznych
i niepublicznych przedszkoli w wysokoœci 1.421.407 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 12.
2.Ustala siê kwotê dotacji celowych w wysokoœci
48.000 z³ na zadania w³asne gminy realizowane
przez podmioty nale¿¹ce i nienale¿¹ce do sektora
finansów publicznych, zgodnie z za³¹cznikiem nr 13.
§.12.
Ustala siê limit zobowi¹zañ z tytu³u kredytów i po¿yczek zaci¹ganych w roku bud¿etowym na:
* pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku przejœciowego deficytu bud¿etu w wysokoœci 500.000 z³,
* finansowanie planowanego deficytu bud¿etu
w wysokoœci 1.444.293 z³,
* sp³atê wczeœniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ z tytu³u po¿yczek i kredytów w wysokoœci 661.073 z³.
§ 13.
Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta Chojnowa do:
1) dokonywania zmian w bud¿ecie gminy po stronie wydatków polegaj¹cych na przeniesieniach
miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach tego
samego dzia³u klasyfikacji bud¿etowej.
2) zaci¹gania zobowi¹zañ z tytu³u po¿yczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku przejœciowego deficytu bud¿e-
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tu do wysokoœci 500.000 z³,
3) zaci¹gania zobowi¹zañ z tytu³u umów, których
realizacja w roku nastêpnym jest niezbêdna dla
zapewnienia ci¹g³oœci dzia³ania gminy i których
termin zap³aty up³ywa w roku nastêpnym,
4) sp³aty rat po¿yczki do
* WFOŒ i GW we Wroc³awiu w wysokoœci 105.840 z³,
5) sp³aty rat kredytu w wysokoœci 555.233 z³ z tego do:
* B.O.Œ. w Legnicy w wysokoœci
159.996 z³
* PKO BP w wysokoœci
395.237 z³
6) lokowania wolnych œrodków bud¿etowych na
rachunkach bankowych w innych bankach ni¿ bank
prowadz¹cy obs³ugê bankow¹.

§ 14.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta Chojnowa.
§ 15.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2007 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Dolnoœl¹skiego oraz na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie
Miejskim w Chojnowie i przez og³oszenie w „Gazecie
Chojnowskiej.”
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Jan Skowroñski

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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W ielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy

XII KONKURS

G³ówna
nagroda
Zak³ad Cukierniczo-Piekarniczy - r o w e r
Stanis³aw Kryszczuk
górski
oraz Gazeta Chojnowska
W ALENTYNKOWY

zaprasza do wziêcia udzia³u
Losy bêd¹
w corocznym konkursie
w specjalnych
z o k a z j i D n i a Z a k o c h a n y c h walentynkowych

Nagrody do wygrania w sklepach:

: Sklep, Rynek 34;
: Sklep, Rynek 40;
: Cukiernia, ul. Kolejowa 26;
: Piekarnia, ul. Legnicka 54;
: Sklep “Tata i ja”, ul. Wojska Polskiego;
: Sklep “Tata i ja”, ul. Legnicka 9;

ciasteczkach.
Ka¿dy los
to atrakcyjna
niespodzianka!

