D w u t y g o d n i k S a m o r z ¹ d u Te r y t o r i a l n e g o w C h o j n o w i e

”
h.
.C
G
“
r.
er
7
m
nu 00

y
2
pn 03.
tê
.
s
23
Na

NR 5 (645) ROK XV 09.03.2007 CENA 1,30z³

Na VI sesji
Stan bezpieczeñstwa w chojnowskich
szko³ach i w mieœcie by³ wiod¹cym
tematem szóstego posiedzenia Rady
Miejskiej Chojnowa.

O chojnowskiej przychodni
Przychodnia Rejonowa w Chojnowie ma pod
swoj¹ opiek¹ ok. 18,5 tys. osób. Plasuje
j¹ to w pierwszej dwudziestce najwiêkszych
przychodni na Dolnym Œl¹sku.

Ma³¿eñstwa na medal
Prawdziw¹ mi³oœæ poznaje siê nie po jej sile, lecz po czasie jej trwania.

Pañstwo Krakowscy
Najwa¿niejszy jest szacunek
i umiejêtnoœæ oddzielania
spraw istotnych od tych b³ahych.

Pañstwo Kiczura
Skuteczn¹ recept¹ na udany
zwi¹zek jest zachowanie spokoju
w ró¿nych trudnych sytuacjach.

Chojnowskie rozmaitoœci
W³adze miasta Chojnowa, serdecznie
dziêkuj¹ Staroœcie Legnickiemu, Zarz¹dowi oraz Radzie Powiatu za przekazanie na w³asnoœæ Przychodni Rejonowej
w Chojnowie, aparatu rentgenowskiego, który od lat s³u¿y³ mieszkañcom,
a dotychczas stanowi³ mienie powiatu.

Z prac Wydzia³ów
* Trwaj¹ prace nad opracowaniem projektu
sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjno-sanitarnej
oraz deszczowej w rejonie ulic Asnyka, Po³udniowej i Z³otoryjskiej.
* Og³oszono przetarg na wymianê okien
w Gimnazjum nr 1 i przebudowê dojœcia do
budynku Przychodni Rejonowej przy ul. Szpitalnej z zamontowaniem platformy dla osób
niepe³nosprawnych.
* Prowadzone s¹ prace przy konserwacji
p³yty boiska KS Chojnowianka, polegaj¹ce
na piaskowaniu i w³ukowaniu murawy.
* Odebrano ju¿ i oddano do u¿ytku wielofunkcyjne boisko przy ul. Ma³achowskiego, s¹siaduj¹ce ze stadionem klubu Chojnowianki.
Obiekt powsta³ dziêki dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu.

Boisko ma system odwadniaj¹cy, a dziêki
oœwietleniu mieszkañcy bêd¹ mogli korzystaæ
z niego tak¿e po zmroku.
Podobny obiekt oddano do u¿ytku we wrzeœniu ubieg³ego roku przy Gimnazjum nr 2.
* Zaplanowano organizacjê prac interwencyjnych na 2007 rok. W Urzêdzie Miejskim
zamierza siê zatrudniæ konserwatorów, sprz¹taczki, brukarzy i meliorantów – w sumie 32
osoby. Dodatkowych 10 osób przejdzie przygotowanie w miejscu pracy w zawodach malarz-tynkarz oraz brukarz. Prace interwencyjne trwaæ bêd¹ 6 miesiêcy. Pierwsi pracownicy zatrudnieni zostan¹ 15 marca. Ponadto planuje siê zorganizowanie tzw. prac spo³ecznie
u¿ytecznych dla 90 bezrobotnych. Ta forma
pomocy spo³ecznej polega na organizowaniu
pracy bez nawi¹zywania stosunku pracy
i dotyczy osób d³ugotrwale bezrobotnych bez
prawa do zasi³ku bêd¹cych jednoczeœnie
podopiecznymi MOPS.
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Op³ata skarbowa po nowemu
Od 1 stycznia 2007r. obowi¹zuje nowa ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o op³acie skarbowej (Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz.1635).
Zgodnie z t¹ regulacj¹ op³acie skarbowej nie
podlegaj¹ miêdzy innym podania (¿¹dania,
wnioski, za¿alenia, odwo³ania) i za³¹czniki do
podañ, weksle i dokumenty zawieraj¹ce
oœwiadczenie woli porêczyciela.
Zmienia siê równie¿ sposób wnoszenia op³aty
skarbowej. Nie jest ona uiszczana tak jak do
koñca 2006 roku znakami op³aty skarbowej
lub urzêdowymi blankietami wekslowymi,
lecz dokonuje siê jej gotówk¹ w kasie urzêdu
miasta lub w formie bezgotówkowej na rachunek urzêdu.
Nale¿y tak¿e zwróciæ uwagê, i¿ op³ata skarbowa bêdzie pobierana w chwili z³o¿enia wniosku w sprawie dokonania czynnoœci, wydania
zaœwiadczenia itp., a nie w chwili dokonania
czynnoœci czy wydania zaœwiadczenia jak
dotychczas. Podatnik ma tak¿e mo¿liwoœæ
otrzymania jej zwrotu, jeœli jego wniosek nie zostanie uwzglêdniony lub rozpatrzony. Zwrot
jednak bêdzie dokonany tylko i wy³¹cznie na
wniosek podatnika (sk³adaj¹c wniosek nale¿y
do³¹czyæ dowód wp³aty).
Organem podatkowym w³aœciwym w sprawach op³aty skarbowej jest wójt (burmistrz,
prezydent miasta).
Organem podatkowym w³aœciwym miejscowo w sprawach op³aty skarbowej jest:
- od dokonania czynnoœci urzêdowej, wydania zaœwiadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji), organ podatkowy w³aœciwy ze
wzglêdu na siedzibê organu lub podmiotu,
który dokona³ czynnoœci urzêdowej albo wyda³ zaœwiadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesjê);
- od z³o¿enia dokumentu stwierdzaj¹cego udzielenie pe³nomocnictwa lub prokury oraz jego
odpisu, wypisu lub kopii - organ podatkowy
w³aœciwy ze wzglêdu na miejsce z³o¿enia
dokumentu.
Stawki op³aty skarbowej wzros³y, najczêœciej
od kilku do kilkunastu procent. Oto kilka
przyk³adów procedur:
- sporz¹dzenie aktu ma³¿eñstwa – 84,00 z³ (75 z³),
- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 107 z³ (100 z³),
- zatwierdzenie projektu budowlanego 47 z³ (38 z³),
- wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub
planu zagospodarowania przestrzennego:
a) od wypisu:
- do 5 stron – 30 z³,
- powy¿ej 5 stron – 50 z³,
b) od wyrysu:
- za ka¿d¹ wchodz¹c¹ w sk³ad wyrysu pe³n¹
lub rozpoczêt¹ czêœæ odpowiadaj¹c¹ stronie
formatu A4 – 20 z³,
- nie wiêcej ni¿ 200 z³,
- potwierdzenie zarejestrowania podatnika od
towarów i us³ug jako podatnika VAT czynnego
lub podatnika VAT zwolnionego – 170 z³ (152 z³),

- dokonanie wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych – 110, z³ (100 z³),
- od zaœwiadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzaj¹ce stan zaleg³oœci – 21 z³
(15,00 z³),
- od pozosta³ych zaœwiadczeñ – 17 z³ (11 z³),
- od odpisu, wypisu, kopii dokonanej przez
organy administracji rz¹dowej lub samorz¹dowej od ka¿dej pe³nej lub zaczêtej stronicy
5 z³ (3 z³),
- od poœwiadczenie w³asnorêcznoœci podpisu 9 z³ (4 z³).

Dzia³ki na sprzeda¿
Miasto jest w trakcie procedur przygotowuj¹cych do sprzeda¿y nabywcom indywidualnym terenów pod zabudowê jednorodzinn¹
przy ul. Bielawskiej. Wed³ug projektu wydzielonych bêdzie tu 19 dzia³ek o powierzchni
od 7,6 ara do blisko 12 arów. Opracowany
zosta³ ju¿ plan realizacyjny przysz³ego osiedla domków wolnostoj¹cych, który ³¹czyæ siê
bêdzie z ul. Solskiego.

Budowa pralni
22 lutego burmistrz podpisa³ akt notarialny
z wroc³awsk¹ firm¹ Impel Perfekta na sprzeda¿ 1,79 ha terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Okrzei.

GAZETA CHOJNOWSKA NR 5/645

Chojnowskie rozmaitoœci
Impel Perfekta prowadzi ju¿ prace przy budowie nowoczesnej pralni, w której w pierwszej
fazie zatrudnienie znajdzie oko³o 20 pracowników. Odby³y siê ju¿ pierwsze spotkania informacyjno-organizacyjne dla zainteresowanych zatrudnieniem w tej firmie. Dotychczas
przyjêto blisko 150 podañ o pracê. Wybrane
osoby przejd¹ trzymiesiêczne szkolenie
i prawdopodobnie od czerwca zaczn¹ pracê.
Teren Specjalnej Strefy Ekonomicznej obejmuje 6,39 hektara, miasto dysponuje zatem
jeszcze ponad czterema hektarami terenów
strefy oferowanych inwestorom.

Nowa rada
W styczniu, uroczyst¹ sesj¹, M³odzie¿owa
Rada Miejskiej Chojnowa zakoñczy³a swoj¹
kadencjê. 15 lutego w szko³ach szczebla gimnazjalnego i œredniego uczniowie g³osowali
na swoich przedstawicieli drugiej kadencji.
Frekwencja wyborów zdecydowanie odbiega³a od œredniej krajowej w listopadowych
wyborach samorz¹dowych - przy urnach
stanê³o ponad 80% uprawnionych do g³osowania. Miejska Komisja Wyborcza, po
podsumowaniu kart og³osi³a, ¿e radnymi
drugiej kadencji zostali: £ukasz Bicz, Ksawery
Dominiak, Maksymilian Dominiak, Maja
Grzeœkowiak, Aleksandra Jakubowicz, Katarzyna Korba, ¯aneta Kot, Paulina Matuszewska, Damian Myd³owski, Ariel Roszko,
Julia Rott, Jakub Stasiewicz, Igor Szynkiewicz, Mariusz Urbañski.
M³odzie¿owa Rada Miasta powo³ywana jest
na okres dwóch lat. Poprzednia dowiod³a, ¿e
w kilkanaœcie miesiêcy mo¿na wiele zdzia³aæ.
Czternastu radnych obecnej kadencji urzêdowaæ bêdzie do 15 lutego 2009 roku.

Zmiana komendanta
1 marca komisarz Leszek Witkowski obj¹³
stanowisko komendanta Komisariatu Policji
w Chojnowie. Dotychczasowy szef komisariatu nadkomisarz Adam Grabas zosta³ przeniesiony do jednego z komisariatów w Legnicy,
obecny przeszed³ do Chojnowa ze stanowiska
naczelnika ruchu drogowego w Legnicy.
W najbli¿szym numerze „Gazety Chojnowskiej” Czytelnicy mog¹ spodziewaæ siê wywiadu z nowym komendantem

Uwaga rzemieœlnicy
9-10 czerwca miasto obchodziæ bêdzie swoje
œwiêto. W ramach Dni Chojnowa, ju¿ po raz
pi¹ty odbêdzie siê Festiwal Tkactwa i Rêkodzie³a
Artystycznego. Organizator Festiwalu –
Miejski Dom Kultury prosi wszystkich
rêkodzielników pragn¹cych wystawiæ swoje
wyroby podczas miejskiej imprezy o kontakt
telefoniczny pod numerem (076) 818-86-21.

Klub seniora zaprasza
Makija¿ na dzieñ i na wieczór, literackie hity,
kuchnie krajów wspólnoty czy gimnastyka
jako profilaktyka to tylko kilka przyk³adów
tematów zajêæ na spotkaniach chojnowskich
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seniorów. Ka¿dej œrody o godz. 16.00 do
Miejskiego Domu Kultury przychodzi kilkanaœcie osób pragn¹cych nie tylko wzi¹æ udzia³
w ciekawych wyk³adach, ale tak¿e spêdziæ czas
w gronie znajomych i przyjació³. Zajêcia s¹
bezp³atne, zapraszamy zatem wszystkich
zainteresowanych.

Rolniczej (Legnica, ul. Rataja 32, tel./fax 076
862-43-22) oraz na stronie internetowej
www.dir.wroclaw.pl.
Wnioski bêd¹ przyjmowane do momentu
wyczerpania limitu wapna w kolejnoœci ich
nap³ywu do biura izby.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3
(z grup¹ ¿³obkow¹), ul. Krasickiego 1;
tel. 81 88 490
organizuje zapisy dzieci do przedszkola na rok
szkolny 2007/2008. Przyjmujemy dzieci do grup:
· ¿³obkowej ( dzieci od 1- roku do 2 lat)
· przedszkolnych z wy¿ywieniem (3 – 6 latki)
· przedszkolnych na 5 godzin tzw. grupy “0”
Zapisy do 23 kwietnia 2007r.
Nasze Przedszkole nale¿y do “KLUBU CZYTAJ•CYCH PRZEDSZKOLI” w ramach
akcji “Ca³a Polska czyta dzieciom”. Serdecznie zapraszamy przysz³ych przedszkolaków
wraz z rodzicami do odwiedzenia naszego
przedszkola ka¿dego dnia. Rodziców 6 - latków
(dzieci urodzonych w 2001 r.) zapisanych do
naszego przedszkola informujemy, ¿e zebranie organizacyjne dotycz¹ce nauki
w “zerówkach” odbêdzie siê 12.06.2007 r.
o godz. 15.30 w Przedszkolu Miejskim Nr 3.

Nie wolno do lasu

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1
Og³asza zapisy na rok szkolny 2007/2008!
Karty zg³oszeñ wydawane s¹ przez dyrektora
od 1 marca 2007 r. do 31 marca 2007 r.
w godz. 8.00-16.00.
Do przedszkola przyjmowane s¹ dzieci od 3
do 6 roku ¿ycia - grupy z wy¿ywieniem oraz
dzieci 6-letnie - tzw. grupy „0”.
Zainteresowanych Rodziców informujemy, ¿e
przedszkole czynne jest od godz. 6.00 do 17.00.
Grupy „0”- I zmiana 7.30-12.00
II zmiana 12.00-16.30.
W ramach zajêæ dodatkowych (bezp³atnych)
proponujemy:
· gimnastykê korekcyjn¹
· warsztaty artystyczne
· kó³ko teatralne
oraz odp³atne zajêcia z jêzyka angielskiego.
W pracy z dzieæmi wykorzystujemy koncepcjê Ireny Majchrzak, dziêki której dzieci
m³odsze poznaj¹ litery i ucz¹ siê czytaæ.
Wiêcej informacji o dzia³alnoœci naszego
przedszkola znajd¹ Pañstwo na naszej stronie
internetowej: www.przedszkole1.hg.pl.

Informacja dla rolników
Dolnoœl¹ska Izba Rolnicza we Wroc³awiu
informuje, i¿ w zwi¹zku z pozyskaniem
dodatkowych œrodków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
we Wroc³awiu na zakup ok. 10 tys. ton wapna, z od 26 lutego 2007 r. zainteresowani rolnicy mog¹ sk³adaæ wnioski do “Programu
wapnowania gleb na Dolnym Œl¹sku w latach
2006-2007”.
Obowi¹zkowe dokumenty dostêpne s¹ w ka¿dym biurze terenowym Dolnoœl¹skiej Izby

URZAD MIEJSKI INFORMUJE
NA PODSTAWIE POROZUMIENIA
Z URZÊDEM SKARBOWYM W LEGNICY,
7 MARCA URUCHOMIONY ZOSTA£
PUNKT PRZYJMOWANIA ZEZNAÑ
PODATKOWYCH
CZYNNY DO 25 KWIETNIA W KA¯D•
ŒRODÊ W GODZ. 8.00 – 15.00
W POKOJU NR 3 (PARTER) URZÊDU
MIEJSKIEGO, PL. ZAMKOWY 1.
15 lutego Nadleœnictwo Z³otoryja og³osi³o
zakaz wstêpu do lasów. Powodem takiej decyzji jest, jak okreœla to zarz¹dzenie, klêska
wywa³ów i z³omów, co oznacza niebezpieczeñstwo spowodowane zwalonymi drzewami
i mo¿liwoœci¹ kolejnych wywa³ów. O zakazie
informuj¹ ¿ó³te tablice z czarnymi napisami
umieszczone na obrze¿ach leœnych. Z chwil¹
ustania zagro¿eñ poszczególne kompleksy
leœne i drogi leœne bêd¹ sukcesywnie udostêpniane. Zakaz dotyczy wejœcia do lasu w Biskupinie, Jerzmanicach Wilkowie, Nowym Koœciele,
Proboszczowie, Wojcieszowie, Olszanicy,
Okmianach, Micha³owie, Rokitkach, Mod³ej,
Rzeszówce, Podgórkach i Lubiechowie.

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

Wszystkim
uczestnicz¹cym
w ostatniej drodze

Tadeusza Cichockiego
serdeczne podziêkowania
sk³ada
¿ona z rodzin¹.
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Na VI sesji
Stan bezpieczeñstwa w chojnowskich szko³ach i w mieœcie by³ wiod¹cym tematem
szóstego posiedzenia Rady
Miejskiej Chojnowa.
Dyrektorzy miejskich szkó³ przynajmniej
raz w roku informuj¹ radê o stanie bezpieczeñstwa w ich placówkach i podejmowanych dzia³aniach profilaktycznych.
¯aden z wystêpuj¹cych nie ukrywa³, ¿e
problemy dydaktyczno-wychowawcze wœród
uczniów maj¹ miejsce – s¹ u¿ywki i akty
przemocy, rzadko jednak zdarzaj¹ siê one

na terenie placówek. Systematycznie przeprowadzane s¹ w szko³ach diagnozy okreœlaj¹ce skalê tego zjawiska. Informacje pozyskiwane z analiz testów czy sonda¿y dowo-

dz¹, ¿e uczniowie doskonale wiedz¹ co jest
dobre, co z³e, bezb³êdnie ustalaj¹ hierarchiê
wartoœci, potrafi¹ wskazaæ czynniki negatywnie wp³ywaj¹ce na ich rozwój i edukacjê.
W praktyce jednak czêsto ich wiedza nie
znajduje zastosowania.
Papierosy i alkohol pojawiaj¹ siê ju¿ w pierwszych klasach szko³y podstawowej.
W gimnazjach ten problem zdecydowanie
siê pog³êbia, pojawiaj¹ siê te¿ inne u¿ywki.
System nadzoru na szkolnych korytarzach
jest na tyle skuteczny, ¿e uczniowie ze swoimi na³ogami musz¹ wychodziæ poza jej
teren. Nie zmienia to jednak faktu, ¿e problem jest. Co robi¹ szko³y? Uczestnicz¹ w licznych programach i akcjach edukacyjnych,
organizuj¹ warsztaty, prelekcje i spotkania
np. z psychologami, pracownikami MONAr-u.
Okazuje siê, ¿e zainteresowanie uczniów
ró¿nego rodzaju profilaktyk¹ jest du¿e, sama
m³odzie¿ chêtnie te¿ w³¹cza siê w przygotowania ró¿nego typu zajêæ maj¹cych na
celu edukacjê w zakresie bezpieczeñstwa
i uzale¿nieñ. W ocenie pedagogów wiele
z tych dzia³añ przynosi po¿¹dany skutek,
wa¿ne jednak, aby ta nauka mia³a swoj¹
kontynuacjê w œrodowisku pozaszkolnym.
O bezpieczeñstwie w mieœcie mówi³ na sesji
komendant Komisariatu Policji nadkomisarz
Adam Grabas. By³o to jego ostatnie wyst¹pienie – 1 marca obj¹³ stanowisko komendanta w jednym z legnickich komisariatów.
Informacja na temat pracy chojnowskiej
policji dotyczy³a statystyk z ubieg³ego roku
w porównaniu z latami poprzednimi. Z tych
zestawieñ wynika, ¿e w wiêkszoœci przypadków dane wskazuj¹ na wzrost skutecznoœci
funkcjonariuszy i spadek przestêpstw.
44 policjantów obs³uguje obszar 323 km2 miasto i gminê Chojnów oraz gminê Mi³-

kowice. Mimo tak rozleg³ego terenu wyniki
chojnowskiej policji s¹ dobre. W zestawieniu z poprzednimi latami, w roku 2006 zdecydowanie poprawi³a siê wykrywalnoœæ
przestêpstw i wykroczeñ, czêœciej kontroluje siê kierowców.
Dla przyk³adu – w 2000 roku policja zatrzyma³a 63 nietrzeŸwych kierowców,
w roku ubieg³ym 261, zdecydowanie wzros³a
tak¿e liczba zatrzymanych na gor¹cym
uczynku – w 2000 roku takich przypadków
by³o 27, w 2006r. – 380. Przypadki
kradzie-¿y i rozbojów od 2001 roku
zmniejszy³y siê o ponad 150.
To tylko kilka przyk³adów statystycznych
danych.
Zdaniem funkcjonariuszy, w osi¹ganiu tak
znacz¹cych wyników bez w¹tpienia pomaga rosn¹ce spo³eczne zaufanie do policji.
Mieszkañcy znacznie czêœciej zg³aszaj¹
sytuacje wymagaj¹ce interwencji policji,
czêœciej te¿ reaguj¹ na ³amanie prawa. Wa¿n¹
rolê odgrywa prewencja, która prowadzona
jest w ró¿nych œrodowiskach.
W osi¹gniêcia komisariatu ma swój wk³ad
nadkomisarz Adam Grabas, któremu radni

oraz burmistrz podziêkowali na sesji za
ponad dwuletni¹ wspó³pracê i s³u¿bê na
rzecz chojnowskiej spo³ecznoœci.
eg

Sprawozdanie 2/2007 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa w okresie
od dnia 25. 01. 2007 r. do dnia 21.02. 2007 r.
***
Z zakresu Wydzia³u Rozwoju
Gospodarczego m.in.:
1. Dokonano koñcowego odbioru boiska
wielofunkcyjnego z odwodnieniem i oœwietleniem przy ul. Ma³achowskiego.
2. Og³oszono przetargi nieograniczone na
wykonanie:
- wymiany nawierzchni jezdni i chodników
ul. ¯eromskiego,
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- wymiany stolarki okiennej (z drewnianej
na PCV) w Gimnazjum Nr 1 – II etap.
3. Przygotowano wniosek do WFOŒiGW
o dofinansowanie budowy sieci wodnokanalizacyjnej w ul. Sk³odowskiej.
4. Uniewa¿niono trzeci przetarg nieograniczony
na budowê trybuny sportowej na stadionie
KS „Chojnowianka”. Wp³ynê³a 1 oferta
z cen¹ znacznie przewy¿szaj¹c¹ wartoœæ
zadania wg kosztorysu inwestorskiego.
5. Trwa opracowanie specyfikacji istotnych
warunków zamówienia do przetargu nie-

ograniczonego na wykonanie remontu pokrycia dachów budynków A i B w SP Nr 4.
6. Przygotowano SIWZ do przetargu na
przebudowê dojœcia do budynku Przychodni Rejonowej przy ul. Szpitalnej z wind¹
dla niepe³nosprawnych – dofinansowan¹
przez PEFRON.
7. Z³o¿ono w PUP w Chojnowie zapotrzebowanie na organizacjê prac interwencyjnych dla 32 bezrobotnych oraz prac spo³ecznie u¿ytecznych dla 100 bezrobotnych.
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Na VI sesji
8. Zlecono wykonanie aktualnej dokumentacji na rozbudowê Cmentarza Komunalnego w Chojnowie.
9. Zlikwidowano uszkodzone ogrodzenie
trawnika na Pl. Wogezów.
10. Usuniêto 2 drzewa w Rynku (przy fontannie).
11. Rozpoczêto ciêcia pielêgnacyjne i sanitarne drzew i ¿ywop³otów na terenie miasta
oraz Cmentarza Komunalnego.
12. W zwi¹zku z wy³¹czeniem budynku
przy ul. Z³otoryjskiej Nr 3 z eksploatacji –
trwa przeprowadzka lokatorów (dot. 2 osób
samotnych, rodziny 2 osobowej i 1 lokalu
u¿ytkowego).
13. Wykonywane jest utwardzenie nawierzchni ul. Fabrycznej p³ytami betonowymi.

***
Z zakresu Wydzia³u Gospodarki
Gruntami i Ochrony Œrodowiska m.in.:
1. Wydano 5 decyzji ustalaj¹cych op³aty
z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci na
skutek uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta,
po³o¿onych w obrêbie 3 uzyskuj¹c ³¹czn¹
kwotê 10 129,60 z³.
2. Przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na:
- sprzeda¿ dzia³ki o powierzchni 19 m2 pod
zabudowê gara¿em przy ul. Parkowej –
zakoñczony wy³onieniem nabywcy,
- sprzeda¿ dzia³ki o powierzchni 30 m2 pod
zabudowê gara¿em przy ul. Legnickiej za-koñczony wy³onieniem nabywcy,
- dzier¿awê gruntu na targowisku miejskim
o powierzchni 6,75 m2 z przeznaczeniem
na prowadzenie dzia³alnoœci handlowejzakoñczony wy³onieniem dzier¿awcy.
3. Przygotowano i podano do publicznej
wiadomoœci w “Gazecie Chojnowskiej”
og³oszenia o przetargach na:
- sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej
po³o¿onej przy ulicy G³owackiego,
- dzier¿awê gruntu na targowisku miejskim
o powierzchni 6,00 m2 z przeznaczeniem
na prowadzenie dzia³alnoœci handlowej,
4. Na wniosek gminy w drodze komunalizacji uzyskano prawo w³asnoœci dzia³ki
bêd¹cej w u¿ytkowaniu wieczystym gminy,
stanowi¹cej w³asnoœæ Skarbu Pañstwa, po³o¿onej przy ul. Kraszewskiego, na podstawie decyzji Wojewody Dolnoœl¹skiego.
5. Z zakresu nadzoru nad gospodark¹ drzewostanem:
- wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie
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drzewa gatunku topola przy ul. Grodzkiej 6
dla firmy PPHU “Kraskór” z obowi¹zkiem
nasadzenia 2 szt.,
- wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie
drzewa gatunku jesion przy ul. Okrzei dla
osoby fizycznej z obowi¹zkiem nasadzenia
2 szt.,
- wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie
drzewa gatunku d¹b przy ul. Piotrowickiej
dla osoby fizycznej z obowi¹zkiem nasadzenia 2 szt.
6. Wydano 3 postanowienia w sprawie
zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, które mog¹ powstaæ w wyniku dzia³alnoœci:
- firmy PHU “RAFCHEM” ,Wroc³aw,
- PPHU „ABBA-EKOMED” Sp. z o.o, Toruñ,
- firmy POLANICA Sp. z o.o. Producent
Pokryæ Dachowych Kielce, oraz jedno
postanowienie w sprawie odzysku energii
ze spalania trocin dla firmy PPH Krauzowicz “KRASKÓR” sp.j. Chojnów.
7. Przygotowano 1500 pism o wysokoœci op³aty rocznej za u¿ytkowanie wieczyste na 2007r.

***
Z zakresu Wydzia³u Spraw
Obywatelskich m.in.:
1. Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 121
wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono 181 wniosków, przyznaj¹c dodatki mieszkaniowe na kwotê
19.761 z³ (wydano 175 decyzji pozytywnych i 6 decyzji negatywnych). Za miesi¹c
luty 2007 wyp³acono dodatki mieszkaniowe na kwotê 76.111,30 z³.
2. Dowody osobiste: wydano 240 dowodów osobistych.

***
Z zakresu Urzêdu
Stanu Cywilnego m.in.:
1. Wydano: 9 decyzji administracyjnych,
zaœwiadczenie do zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego za granic¹, 4 zaœwiadczenia do
œlubu konkordatowego.
2. Sporz¹dzono: 2 akty urodzeñ, 9 aktów
ma³¿eñstw, 9 aktów zgonów.
3. Za³atwiono: 2 sprawy korespondencji
konsularnych, 60 spraw z biurem ewidencji
ludnoœci i USC. 115 wniosków o wydanie
odpisów z akt stanu cywilnego.
4. Sprawdzono oko³o 120 wniosków o wydanie dowodu osobistego.
5. Zorganizowano 2 jubileusze 50-lecia
po¿ycia ma³¿eñskiego.

BURMISTRZ
MIASTA CHOJNOWA
og³asza
pierwszy przetarg
ustny nieograniczony
na dzier¿awê gruntu stanowi¹cego
w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów
o pow. 6,00 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 - 170,00 z³, (w tym VAT
22 %).
Wadium - 34,00 z³.
Okres dzier¿awy – 3 lata.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 21 marca
2007 r. o godz 1000 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 55864400
000001490620000040 Bank Spó³dzielczy
w Chojnowie, Rynek 18/19 wadium do
dnia14 marca 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 telefonicznie pod numerem
076 818-66-80.

5

O chojnowskiej przychodni
Przychodnia Rejonowa w Chojnowie ma pod swoj¹ opiek¹
ok. 18,5 tys. osób. Plasuje j¹ to w pierwszej dwudziestce
najwiêkszych przychodni na Dolnym Œl¹sku. O tym jak
funkcjonuje tak du¿y oœrodek rozmawiamy z kierownikiem Boles³awem Jakubiakiem.
Emilia Grzeœkowiak –Mieszkañcy czêsto
prosz¹ o podanie na ³amach gazety godzin
otwarcia przychodni.
Boles³aw Jakubiak - Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia zobowi¹zuje nas
do pracy w dni powszednie w godzinach od
8:00 do 18:00, w pozosta³ym czasie naszych pacjentów przyjmuj¹ ambulatoria
lekarskie w Szpitalu Wojewódzkim w Legnicy. Chc¹c choæ w czêœci wyjœæ na przeciw potrzebom mieszkañców miasta i gminy Chojnów uruchomiliœmy w soboty i niedziele, od godz. 9.00 do 11.00, dy¿ury lekarskie oraz pielêgniarskie w gabinecie
zabiegowym – niestety nie s¹ one refundowane przez NFZ i ich koszt musimy pokrywaæ z naszych œrodków. Ze wzglêdów lokalowych i finansowych nie jesteœmy
w stanie prowadziæ opieki ca³odobowej i na
naszym terenie, tak jak wszêdzie, tak¹
opiekê prowadz¹ tylko szpitale.
E.G. – Z us³ug jakich specjalistów mog¹
w naszej przychodni korzystaæ mieszkañcy?
B.J. - W ramach opieki POZ w przychodni
dzia³aj¹ gabinety lekarzy ogólnych, lekarzy
pediatrów, pielêgniarki œrodowiskowe,
gabinet zabiegowy, punkt szczepieñ oraz
opieka pielêgniarska w szko³ach. W g³ównym budynku mieszcz¹ siê te¿ nastêpuj¹ce
poradnie specjalistyczne: chirurgiczna, ginekologiczna, neurologiczna, urazowo –
ortopedyczna, preluksacyjna i otolaryngologiczna.
Przy ulicy Szpitalnej 6 znajduje siê nasza
pracownia fizjoterapii. W ubieg³ym roku
przy pomocy Urzêdu Miasta zakupiliœmy
urz¹dzenie do masa¿u pneumatycznego
i urz¹dzenie do æwiczeñ biernych koñczyn
dolnych. Niestety zapotrzebowanie na zabiegi rehabilitacyjne jest tak du¿e, ¿e czêsto
ju¿ w czerwcu mamy komplet zapisów na
ca³y rok. To jest bol¹czka wszystkich okolicznych pracowni rehabilitacyjnych choæ
wiem, ¿e to nik³e pocieszenie dla czekaj¹cych na zabiegi. W tym samym budynku
mieœci siê tak¿e nale¿¹ce do przychodni
laboratorium analityczne. Panie tam zatrudnione wykonuj¹ nie tylko podstawowe ba-
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Najlepsza
profilaktyka
„Zbadaj swoje piersi – mammobus przyje¿d¿a do ciebie” – pod takim has³em
NZOZ FADO S.A. z Gdañska zorganizowa³ bezp³atne badania piersi dla kobiet
w wieku 50-69 lat. Kursuj¹cy po kraju
mammobus od 5 do 9 marca swój
przystanek mia³ na placu Zamkowym
w Chojnowie.
Mammografia jest cenn¹ metod¹ wy-

dania, ale mo¿na u nas tak¿e wykonaæ
badania wysokospecjalistyczne. Laboratorium posiada certyfikat Centralnego Oœrodka
Badañ Jakoœci w Diagnostyce Laboratoryjnej.
W dawnym budynku szpitala czynny jest
od 8:00 do 18:00 gabinet rentgenowski.
W ostatnich dniach lutego Starostwo Powiatowe za poœrednictwem Urzêdu Miasta przekaza³o nam nieodp³atnie aparat rentgenowski i od marca jest on ju¿ nasz¹ w³asnoœci¹.
W roku 2006 zakupiliœmy do RTG dodatkowe urz¹dzenie kontrolne za ok. 30 tys.
z³.
W Przychodni Rejonowej pracuje na etacie
56 osób oraz kilku lekarzy doje¿d¿aj¹cych
do pracy w poradniach specjalistycznych.
Miesiêcznie udzielanych jest ponad osiem
tysiêcy porad lekarskich.
E.G. –Jaka jest kondycja finansowa przychodni?
B.J. – Przeszliœmy ciê¿ki okres, na szczêœcie najtrudniejsze czasy mamy ju¿ za sob¹.
W ostatnich latach pozbyliœmy siê wiêkszych problemów finansowych (chocia¿
kwota 6.16 z³ na jednego zaoptowanego
pacjenta miesiêcznie nie pozwala na zabezpieczenie wszystkich potrzeb finansowych). Po opanowaniu d³ugów, w roku
2006 mogliœmy ju¿ trochê zacz¹æ inwestowaæ - np. wymieniaj¹c okna w budynkach przychodni. Potrzeby inwestycyjne
w Przychodni Rejonowej w Chojnowie s¹
jeszcze spore i w najbli¿szych latach bêdziemy musieli siê z nimi uporaæ, ale mamy nadziejê, ¿e tak jak poprzednie zamierzenia tak i te nastêpne uda siê pomyœlnie
przeprowadziæ.

krywania raka piersi (najczêstszego
u kobiet nowotworu z³oœliwego) oraz
innych nieprawid³owoœci. W przypadku
raka sutka czu³oœæ tej metody jest oceniana na 80-95%.
Mammografia mo¿e wykryæ zmiany od
2 do 4 lat wczeœniej, zanim stan¹ siê
one jawne klinicznie. Naturalny przebieg raka sutka jest zwykle bardzo d³ugi
i dlatego uwa¿a siê, ¿e rak piersi jest
chorob¹ przewlek³¹. Poczynaj¹c od
pierwszej komórki, która uleg³a przemianie z³oœliwej, w wiêkszoœci przypadków guz osi¹ga œrednicê 1 cm
w ci¹gu 7 - 8 lat. Kobiety pomiêdzy 40.
a 50. rokiem ¿ycia nawet bez ¿adnych
dolegliwoœci powinny przeœwietlaæ
piersi przynajmniej jeden raz na dwa
lata, a po 50. co roku. Kobiety spokrewnione z chor¹ na raka piersi - matki,
siostry, córki powinny badanie to wykonaæ co roku od 35. roku ¿ycia.
W Chojnowie ka¿dego dnia badano kilkadziesi¹t kobiet. Wysoka frekwencja
œwiadczy o potrzebie tego typu akcji.
Badania dowodz¹, ¿e sta³a kontrola
piersi daje naprawdê du¿¹ szansê wykrycia wczesnych zmian i zastosowania
skutecznego leczenia.
opr. eg
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Ma³¿eñstwa na medal
“Prawdziw¹ mi³oœæ poznaje siê nie po jej sile,
lecz po czasie jej trwania”
Robert Paulet

Pañstwo Krakowscy

Pañstwo Kiczura

Zauwa¿y³ j¹ podczas szkolnych rozgrywek sportowych. Zgrabna, wysportowana dziewczyna uwiod³a go nie tylko swoj¹ sylwetk¹, ale, jak
siê wkrótce okaza³o, zaimponowa³a osobowoœci¹. Zrobi³a to na tyle
skutecznie, ¿e po kilku latach stanêli na œlubnym kobiercu i s¹ ze sob¹
ponad pó³ wieku.
Waleria i Zygmunt Krakowscy w grudniu ubieg³ego roku œwiêtowali

Po³¹czy³a ich praca. Ona by³a sekretark¹, on mechanikiem. Kiedy
ujrza³ j¹ pierwszy raz, serce mocniej zabi³o, a rozum podpowiedzia³ –
ju¿ najwy¿szy czas. Mia³ 25 lat, ustabilizowane ¿ycie – móg³ zak³adaæ
rodzinê, a ona wydawa³a siê idealn¹ kandydatk¹. Intuicja Józefa

jubileusz piêædziesiêciolecia po¿ycia, 17 grudnia w chojnowskim
Urzêdzie Stanu Cywilnego odebrali z r¹k burmistrza medale przyznane im przez prezydenta RP za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie.
W tej niecodziennej uroczystoœci towarzyszy³a im najbli¿sza rodzina.
Pañstwo Krakowscy wychowali troje dzieci, doczekali siê trójki
wnucz¹t.

- Nasz œlub pamiêtamy do dziœ – mówi pani Waleria. – By³ œrodek
zimy, okropny mróz, do koœcio³a jechaliœmy saniami. Pomimo
przenikliwego zimna, my czuliœmy ciep³o i radoœæ.
Ciep³o bije od obojga do dziœ i pewnie to jeden z czynników ich
trwa³ego ma³¿eñstwa.
- Trzeba byæ twardym, nieugiêtym, nie daæ siê podporz¹dkowaæ – ¿artuje
pan Zygmunt. – A tak powa¿nie, to najwa¿niejszy jest szacunek
i umiejêtnoœæ oddzielania spraw istotnych od tych b³ahych. Te ostatnie, s¹
na ogó³, przyczynkiem niepotrzebnych sporów. Na k³ótnie szkoda ¿ycia.
Pani Waleria ca³e doros³e ¿ycie dzieli³a miêdzy prac¹ zawodow¹ i wychowywaniem dzieci. Do dziœ jeszcze pracuje, bo jak twierdzi, praca
daje jej poczucie wartoœci. M¹¿ zawsze wspiera³ j¹ we wszystkich
obowi¹zkach, dziœ, po blisko czterdziestu latach pracy oddaje siê zajêciom, na które wczeœniej nie mia³ czasu.
- Teraz marzymy tylko o tym, ¿eby doczekaæ wesel naszych dorastaj¹cych
wnuczek i uœciskaæ prawnuki. Jedna z wnuczek jest ju¿ zarêczona, jest
wiêc nadzieja, ¿e czêœæ marzenia siê spe³ni, mo¿e to o prawnuku tak¿e.
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Kiczury nie zawiod³a go – Józefa zosta³a jego ¿on¹, a szczêœliwe
ma³¿eñstwo trwa ju¿ piêædziesi¹t lat.
Ju¿ ich imiona sugeruj¹, ¿e do siebie pasuj¹, ale z pewnoœci¹ nie ten
fakt mia³ wp³yw na ich d³ugoletnie po¿ycie.
- Jedyn¹ skuteczn¹ recept¹ na udany zwi¹zek jest zachowanie spokoju
w ró¿nych “trudnych sytuacjach” – wyjaœnia pan Józef.
- To tak¿e tolerancja, cierpliwoœæ i zgoda – dodaje pani Józefa.
17 lutego pañstwo Kiczura, po pó³ wieku, ponownie stanêli przed
urzêdnikiem pañstwowym w Urzêdzie Stanu Cywilnego, tym razem
jednak, aby odebraæ medal za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie jakie
przyzna³ im prezydent RP.
- Wasze ma³¿eñstwo jest jak Wasze obr¹czki ze szlachetnego kruszcu –
powiedzia³a kierownik USC – Nie ma pocz¹tku i koñca, jest silne i trwa³e.

Wrêczaj¹c jubilatom zaszczytne medale burmistrz miasta podziêkowa³
jednoczeœnie za ich wieloletni wk³ad w rozwój Chojnowa i wychowanie dzieci.
Œlubne „tak” wypowiedzieli w Z³otoryi, mieszkali wówczas w nieodleg³ych Jerzmanicach Zdrój. Dwa lata póŸniej przenieœli siê do Chojnowa i z nim zwi¹zali resztê swojego ¿ycia. Tu wychowa³a siê ich córka i syn, tu cieszyli siê narodzinami trójki wnucz¹t.
Dziœ pañstwo Kiczura pragn¹ w spokoju i zdrowiu doczekaæ narodzin
kolejnych pokoleñ swojego rodu, a póki co wspieraj¹ kszta³c¹ce siê
wnuki i odliczaj¹ czas od jednych odwiedzin do drugich.
eg
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Moja historia

Mogê spojrzeæ sobie w twarz
By³em
za³o¿ycielem
zak³adu zatrudniaj¹cego ponad
200 osób. A taka
firma powinna
mieæ wed³ug ludzi
„na szczeblu”
szefa
zaanga¿owanego
politycznie.
Dociera³y do moich
uszu krzyki
drêczonych ludzi.
Widzia³em
wyprowadzanych
z jednych pokoi
zakrwawionych
ludzi, odprowadzanych do innych
drzwi, za którymi,
nie by³o wiadome,
co dalej z nimi siê
dzia³o.
Przyszed³ rok
1956. PaŸdziernik,
VII Plenum. Nagle
posz³a fama,
¿e mój krewniak,
znalaz³ siê
na czo³owym
miejscu w Biurze
Politycznym.
Zniknêli ludzie
z UB, zniknêli
agitatorzy.
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Pochodzê z przedwojennej
rodziny nauczycielskiej. Matka
wychowa³a nas dwanaœcioro wszyscy mieliœmy wykszta³cenie pedagogiczne. Wojna zasta³a mnie na froncie wschodnim. Odbywa³em wówczas
s³u¿bê wojskow¹ we W³odzimierzu. Tam te¿ po raz pierwszy los zetkn¹³ mnie z sowieck¹ kul¹. Zosta³em ranny.
I kilka tygodni zamiast w koñskiej kulbace (by³em u³anem)
musia³em przele¿eæ w szpitalu.
Kiedy wyszed³em w pierwszych dniach paŸdziernika –
ju¿ by³o po wszystkim. To znaczy Polska by³a ju¿ zniewolona
przez faszystowskie Niemcy
i Zwi¹zek Sowiecki, który
obj¹³ tereny wschodniej Rzeczypospolitej. Wojna jeszcze
trwa³a, mimo prognoz, ¿e z wiosn¹... Trzeba by³o jeszcze ponad
piêciu lat ¿eby Polska znów
„by³a Polsk¹”. Ale nawet wtedy to jeszcze nie by³ koniec...
Po wyzwoleniu moja „wojna”
nadal trwa³a. Na krótki czas
wróci³em do zawodu jako nauczyciel. Na krótko. Nie mia³em szans byæ wychowawc¹
tych, którzy mnie w tym momencie najbardziej potrzebowali. Przeszed³em do tzw.
przemys³u lekkiego. Znalaz³em
miejsce na Dolnym Œl¹sku.
By³em za³o¿ycielem zak³adu
zatrudniaj¹cego ponad 200
osób. A taka firma powinna
mieæ wed³ug ludzi „na szczeblu” szefa zaanga¿owanego
politycznie. Nie by³em taki.
By³em po prostu sob¹. I to
utrudnia³o mi jakikolwiek start.
Jako kierownik niejeden raz
zmuszony by³em odwiedzaæ
mury Urzêdu Bezpieczeñstwa
Publicznego. Wychodzi³em z domu i nigdy nie wiedzia³em, czy
jeszcze wrócê. Przychodzi³em

do wspomnianego budynku
i wyczekiwa³em w korytarzu
kilka, czasem nawet kilkanaœcie godzin. Dociera³y do moich
uszu krzyki drêczonych ludzi.
Widzia³em wyprowadzanych
z jednych pokoi zakrwawionych ludzi, odprowadzanych
do innych drzwi, za którymi, nie
by³o wiadome, co dalej z nimi
siê dzia³o.
Potem by³a rozmowa. Wprowadzano mnie do pokoju,
w którym siedzia³ oficer UB.
Rozmowa toczy³a siê w obojêtnym temacie. Oficer zapytywa³
o rodzinê, o ¿onê, dzieci. Potem by³y pytania dotycz¹ce
pracy, zak³adu. Tu musia³em
byæ ju¿ ostro¿niejszy. Wiedzia³em, ¿e nale¿y wa¿yæ ka¿de
s³owo, analizowaæ sens zdania
ze œwiadomoœci¹, ¿e mo¿e byæ
opacznie odebrane. Potem wypuszczano mnie do domu...
Po pewnym czasie rozmowy
mia³y inny charakter. Oficer
ju¿ nie by³ taki mi³y jak wczeœniej. Wyk³adano konkretnie
„kawê na ³awê”. Stawiano propozycje „wspó³pracy”. Gdy odmawia³em, bez ¿enady mówiono co mo¿e przytrafiæ siê moim bliskim. To by³y ju¿ czulsze
punkty. Zacz¹³em siê baæ...
potwornie baæ. Domyœla³em siê,
co znaczy³y uwagi na temat
przypadkowego wtargniêcia
dziecka na jezdniê, czy napadu
na przechodz¹ce ulic¹ kobiety.
Nadal jednak sta³em na pozycji
„nie”...
A potem ju¿ by³a totalna akcja.
I to ju¿ nie mia³o miejsca w bezpiece. Jakiœ agitator siêga³
w trakcie planowanych spotkañ
czy „masówek” organizowanych na terenie mojego zak³adu do argumentów w rodzaju
„drañskie kierownictwo”, „brak
szacunku dla ludzi pracy”, czy

temu podobnych... By³em
oskar¿any o „jaœniepañstwo”.
„Szef nie szanuje ludzi, poni¿a
ich, wyrzuca z pracy zaanga¿owanych ludzi partii” – to
by³y ju¿ naprawdê ciê¿kie
oskar¿enia. Przygotowany by³em na najgorsze.
Przyszed³ rok 1956.
PaŸdziernik, VII Plenum. Nagle
posz³a fama, ¿e mój krewniak,
znalaz³ siê na czo³owym miejscu w Biurze Politycznym. Zniknêli ludzie z UB, zniknêli agitatorzy. „I co pan na to? –pytali
ci, którzy jeszcze parê miesiêcy
wstecz mnie atakowali. –
Krewniak na takim stanowisku,
a pan w tym naszym grajdole?”
„No có¿ - ¿artowa³em – Krewniak te¿ potrzebuje wtyczek na
dole...” Po tych s³owach zapada³a cisza i ju¿ nie by³o dalszych pytañ...
Mia³em jeszcze wiele
szans. Choæby ze wzglêdu na
pozycjê krewnego. Nigdy z tego
nie skorzysta³em.
Minê³o kolejnych kilkanaœcie lat. Przeszed³em na
emeryturê. Dziœ jestem dumny,
¿e mimo represji, nie ust¹pi³em. W przeciwieñstwie do
wielu, bez wstydu zawsze mog³em i mogê spojrzeæ na swoje
odbicie w lustrze…
wys³ucha³a eg
Cykl „Moja historia”
proponujemy Pañstwu z nadziej¹, ¿e zechcecie na ³amach
Gazety podzieliæ siê swoimi
niecodziennymi opowieœciami.
Powy¿sze zdarzenie mia³o
miejsce naprawdê i na takie
relacje czekamy – na fragment
Waszego ¿ycia, ten najpiêkniejszy lub najbardziej dramatyczny. Mo¿ecie go Pañstwo
napisaæ sami lub opowiedzieæ
naszemu redaktorowi.
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PEGAZIK rozwin¹³ skrzyd³a
W pi¹tek 2 marca br. w kawiarence Miejskiego Domu Kultury

spotkali siê recytatorzy ze szkó³
podstawowych i gimnazjów Choj-

Laureatki tegorocznego “Pegazika”

Martyna Humenna

Karolina Bukowska

nowa. Rozgrywano miejski etap
XII ju¿ edycji konkursu wy³aniaj¹cego mistrzów interpretacji poezji i prozy.
W tegorocznej edycji konkursu
szko³y podstawowe reprezentowa³o ostatecznie 9, a gimnazja
–8 osób. Jury, któremu przewodniczy³ aktor Teatru Dramatycznego
im. Szaniawskiego w Wa³brzychu,
pan Krzysztof Grabowski, a uzupe³niali je pani Krystyna Kalagasidis i pan Stanis³aw Horodecki,
zdecydowa³o ostatecznie o nastêpuj¹cym podziale miejsc:
szko³y podstawowe –1 miejsce
Karolina Bukowska (SP 4),

2 miejsce Justyna Lipiñska (SP 4),
3 miejsce – Aleksandra Ba³aj
(SP 3).
gimnazja –1 miejsce Martyna
Humenna, 2 miejsce Pamela
Markiewicz, 3 miejsce Joanna
Adamska. Wszystkie reprezentowa³y Gimnazjum nr 2.
Przed zwyciêzcami etap powiatowy, a póŸniej - o ile wszystko
dobrze pójdzie - fina³y w K³odzku.
Zdarza³y siê tam ju¿ zwyciêstwa
chojnowian, wiêc kto wie, mo¿e
i tym razem uda siê naszym reprezentantkom okie³znaæ narowistego rumaka?
s.h.

Podziêkowanie i zaproszenie
Cz³onkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich serdecznie dziêkuj¹
wszystkim ludziom dobrego serca, którzy zechcieli finansowo, swoj¹
prac¹ lub darami rzeczowymi wesprzeæ programy edukacyjne, integracyjne prowadzone przez Stowarzyszenie wœród dzieci, m³odzie¿y,
niepe³nosprawnych oraz ufundowaæ upominki i paczki œwi¹teczne
dla76 rodzin potrzebuj¹cych wsparcia i 115 uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i PZS. Dziêkujemy Staroœcie Jaros³awowi
Humennemu, Lidii Walasek wraz z pracownikami Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie, MOPS, zarz¹dowi Banku Spó³dzielczego
i Spó³dzielni Mieszkaniowej „M³odoœæ” w Chojnowie, zarz¹dowi
spó³ki „Komerc”, Nadleœnictwu w Z³otoryi, Aptece pod S³oñcem,
pani Halinie Gruszce, Stowarzyszeniu „Wsparcie” z PZS i Szkole
Podstawowej nr 4, Zak³adowi Us³ug Ortopedycznych Jerzego £apki
w Legnicy. Dziêki tym sponsorom wzbogaci³y siê równie¿ zasoby
materia³ów potrzebnych do zajêæ w klasach integracyjnych w chojnowskich szko³ach oraz w grupach terapeutycznych.
Dziêki dotacji przyznanej przez Burmistrza Jana Serkiesa, w³adze
miasta Chojnowa i wspó³pracy z instytucjami kultury: MDK, Miejsk¹
Bibliotek¹ Publiczn¹ i Muzeum Regionalnym dzieci mia³y zagwarantowany wypoczynek zimowy na miejscu i mog³y tak¿e skorzystaæ z wyjazdów turystycznych po Dolnym Œl¹sku, zw³aszcza z wêdrówek europejskimi szlakami œw. Jakuba i cystersów. Odby³y tak¿e lekcje
teatralne w Teatrze H. Modrzejewskiej w Legnicy. Dzieci zwiedzi³y

do dziœ istniej¹ce Opactwo
Cystersów w Henrykowie –
miejsce powstania Ksiêgi
Henrykowskiej z pierwszym
zdaniem napisanym po polsku, pozna³y tajemnice
Krzywej Wie¿y w Z¹bkowicach Œl¹skich i budowy
Koœcio³ów Pokoju w Œwidnicy i Jaworze. Ogl¹daj¹c
wystawy w Muzeum Miedzi
w Legnicy i w Muzeum Regionalnym w Chojnowie,
s³uchaj¹c wspania³ej opowieœci J. Janusa o historii
naszego miasta i Ziemi Legnickiej, wzbogaca³y wiedzê
o swojej ma³ej OjczyŸnie.
Szczególnych wra¿eñ dostarczy³a wystawa o ¿yciu
Karola Wojty³y zorganizowana przez Stowarzyszenie „Obecnoœæ”
w Muzeum Miedzi oraz wizyta w buduj¹cym siê koœciele œw. Wojciecha,
kryj¹cym pami¹tki z pielgrzymki Jana Paw³a II, krzy¿ i o³tarz, przy
którym papie¿ na legnickim lotnisku sprawowa³ Eucharystiê.
Wêdrówka œladami Jana Paw³a II by³a wstêpem do organizacji konkursu o tym wielkim Polaku z okazji X rocznicy jego pobytu wœród
nas. Patronat nad konkursem przyjêli duszpasterze parafii chojnowskich, instytucje kultury naszego miasta.
Dzieci z grup terapeutycznych zapraszaj¹ do uczestnictwa w tym konkursie. Fina³ konkursu odbêdzie siê 30 czerwca 2007 r. w Miejskiej
Bibliotece Publicznej. Konkurs obejmie ró¿ne formy wypowiedzi:
prace plastyczne, opowieœci, audycjê, quiz. Zg³oszenia i prace przyjmuj¹ opiekunowie grup terapeutycznych we wtorki i œrody do 25 kwietnia
2007r w godzinach 15:00 – 17:30 w salce MDK w Chojnowie.

Wœród nagród przewidziano wyjazd turystyczny.
H. Repa
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lutego, jak co roku harcerze i skauci
ca³ego Œwiata obchodz¹ Dzieñ Myœli
Braterskiej. Idea œwiêta – jednego dnia
w roku ,w którym skauci ca³ego œwiata myœl¹
o sobie i pozdrawiaj¹ siê nawzajem – zrodzi³a
siê w 1926 r. podczas Miêdzynarodowej
Konferencji Skautek w USA. Wybór pad³ na
dzieñ wspólnych urodzin za³o¿ycieli œwiatowego skautingu Roberta i Oliwii BadenPowell , przypadaj¹cy w³aœnie 22 lutego.
Tego dnia organizuje siê kominki, œwieczowiska i wieczornice. Tak i w naszym Hufcu
odby³ siê kominek, w którym przewodni¹
myœl¹ by³o 100-lecie skautingu. Druh pwd. Pawe³
Wróbel przypomnia³ harcerzom i harcerkom
oraz zuchom wydarzenia sprzed 100 lat ,
przybli¿y³ sylwetki za³o¿ycieli skautingu oraz
wa¿ne wydarzenia œwiatowe zwi¹zane z tym

œwiêtem. Przedstawiony zosta³ film o patronie Chor¹gwi Dolnoœl¹skiej o dh. hm. Stefanie
Mirowskim. Odby³ siê qwiz ze znajomoœci
historii harcerstwa i skautingu. Bezkonkurencyjna z tej wiedzy by³a 6RDH „Szprychy”.
Komendantka Szczepu dh. phm. Aleksandra

£ysiak wraz z harcerzami przedstawi³a inscenizacjê pod has³em „Jeden Œwiat jedno przyrzeczenie”. Jak co roku harcerze wymienili
siê kartkami w³asnorêcznie wykonanymi,
w których zawarte s¹ „z³ote myœli”. Po wspólnych zabawach i œpiewach harcerze zakoñczyli swoje œwiêto.
dh pwd. Pawe³ Wróbel

Poznajemy w³asne œrodowisko
W chojnowskim Liceum Ogólnokszta³c¹cym realizowany jest projekt
ekologiczny: Rozwijanie zainteresowañ i pog³êbianie wiedzy uczniów
poprzez podjêcie dzia³añ na rzecz œrodowiska lokalnego w ramach
monitoringu œrodowiska. W pierwszej czêœci projektu brali udzia³
uczniowie LO i Gimnazjum nr 2.
Zajêcia by³y bardzo ciekawe. Pozwala³y rozwin¹æ zainteresowania przyrodnicze. PrzeOkiem licealistek
biega³y w mi³ej, przyjaznej atmosferze. Dziêki
nim ³atwiej nam teraz bêdzie proponowaæ rozW dniach od 1 listopada do 15 grudnia 2006 r. wi¹zania i metody przeciwdzia³ania zaniegrupa biologiczno-chemiczna klasy I a Liceum czyszczeniu œrodowiska.
Ogólnokszta³c¹cego w Chojnowie wraz z zes- Prezentowane warsztaty wzbogaci³y nasz¹
po³em uczennic z Gimnazjum Nr 2 realizo- wiedzê. Nauczyliœmy siê samodzielnie wykowa³a projekt obejmuj¹cy badania zanieczysz- nywaæ doœwiadczenia.
czeñ wody, gleby oraz powietrza na terenie Szko³a w ramach projektu zakupi³a sprzêt lanaszego miasta. By³ on wspó³finansowany boratoryjny, m.in.: wagê, destylatorkê, odczynprzez starostwo.
niki. Uczniowie bior¹cy udzia³ w projekcie
W ci¹gu kilku spotkañ uczniowie wymienio- zostali nagrodzeni ksi¹¿kami oraz dyplomanych szkó³ wykonywali doœwiadczenia pod mi. Takie badania s¹ bardzo wartoœciowe
okiem pani profesor Beaty Majkut oraz pani i powinny byæ czêœciej organizowane.
profesor Krystyny Miko³ajczyk. Próbki badawIzabela Malik
cze zosta³y pobrane przez uczestnicz¹cych
Katarzyna Letkiewicz
w przedsiêwziêciu licealistów z ró¿nych punktów w Chojnowie.

z

z Z perspektywy gimnazjalistek

Nale¿y podkreœliæ tak¿e wysi³ek gimnazjalistek, które samodzielnie przeprowadzi³y badania terenowe, dotycz¹ce niebezpieczeñstw wynikaj¹cych ze wzmo¿onego ruchu drogowego. W podsumowaniu æwiczeñ wziê³a udzia³
dyrektor liceum, pani Ewa Humenna, która
z uwag¹ wys³ucha³a wniosków ustalonych
przez zjednoczone si³y m³odych ekologów.
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Ka¿dy z uczniów trzeciej klasy gimnazjum
musi podj¹æ bardzo wa¿n¹ decyzjê dotycz¹c¹
jego przysz³oœci. Mo¿liwe, ¿e owa decyzja jest
najwa¿niejsza w ca³ym ¿yciu, gdy¿ od wyboru szko³y ponadgimnazjalnej zale¿y, czy bêdziemy siê z chêci¹ uczyæ i celuj¹co zdamy
egzamin dojrza³oœci.
Zajêcia w chojnowskim LO im. Miko³aja Kopernika mia³y nam u³atwiæ nie tylko rozstrzygniêcie ¿yciowego dylematu, ale i przybli¿yæ ekologiczn¹ sytuacjê Chojnowa – naszego rodzinnego miasta.
Do projektu organizowanego przez pani¹
prof. Majkut i pani¹ prof. Miko³ajczyk oraz
klasê Ia (biologiczno-chemiczn¹) chojnowskiego liceum zg³osi³o siê dziewiêæ uczennic

Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie.
¯adna z nas nie wiedzia³a, co czeka nasz¹
grupê, dlatego przera¿one i lekko zdezorientowane uda³yœmy siê na pierwsze warsztatowe zajêcia. Okaza³o siê, ¿e nie by³o siê
czego baæ. Standardowo, jak w ka¿dej nowej
grupie, musia³yœmy siê przedstawiæ, opowiedzieæ o swoich zainteresowaniach. Potem
zosta³yœmy podzielone na dwie grupy.
W ramach projektu przeprowadziliœmy ciekawe doœwiadczenia dotycz¹ce stanu miejskich
gleb, wód, py³ów i powietrza. Próbki, które
wykorzystaliœmy do doœwiadczeñ zebrali uczniowie klasy z którymi wspó³pracowaliœmy.
Jak na przysz³ych naukowców przysta³o, z analizy wyników doœwiadczeñ wyci¹galiœmy
wnioski. Nie by³o to ³atwe, ale pomocne okaza³y siê materia³y dodatkowe, przygotowane
przez prowadz¹cych æwiczenia.
Dziêki profesjonalnie przygotowanym doœwiadczeniom i pomocy opiekunek projektu uda³o
nam siê z buduj¹cym skutkiem zakoñczyæ prace
badawcze. Warto wspomnieæ o specjalnym
zadaniu dla gimnazjalistek. Ka¿da z nas mia³a
sprawdziæ poziom ha³asu, przygotowanie
dróg i chodników do komunikacjiej miejskiej
w pobli¿u swojego domu. Mia³yœmy tak¿e
przeprowadziæ ankietê oceniaj¹c¹ komunikacjê miejsk¹ w Chojnowie wœród przechodniów na ulicy.
Podczas spotkania, które mia³o podsumowaæ
dotychczasow¹ pracê gimnazjalistów z licealistami, wszyscy uczestnicy projektu, ku naszemu zadowoleniu, otrzymali dyplomy oraz
lektury szkolne.
Dziêki zajêciom w LO nie tylko zbadaliœmy stan
gleb, py³ów, wód, powietrza w Chojnowie,
ale tak¿e wzbogaciliœmy swoj¹ wiedzê, przede
wszystkim - poznaliœmy wielu ciekawych ludzi.
Ewelina Dul
Mariola Malik
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Z notatnika
dy¿urnego

Stra¿acki pojedynek
Kto mo¿e og³osiæ zakaz wstêpu do lasu? Wybuchowy gaz to…
Kto by³ pionierem polskiego po¿arnictwa?

Nieudany skok
W nocy, 1 marca funkcjonariusze Komisariatu Policji
w Chojnowie zatrzymali na
gor¹cym uczynku mieszkañca
Chojnowa, który usi³owa³
w³amaæ siê do kiosku wielobran¿owego przy ul. Ma³achowskiego. Postêpowanie
w tej sprawie prowadzi KP
Chojnów.

Zatrzymani z³odzieje
Tego samego dnia o godz. 14
dwóch mieszkañców Chojnowa dokona³o w³amania do
mieszkania przy ul. Komuny
Paryskiej, sk¹d ukradli telewizor. W wyniku dzia³añ funkcjonariuszy ustalono sprawców i odzyskano skradzione
mienie.

Drogo zap³acili
za ufnoœæ
5 marca nieznana kobieta podaj¹ca siê za pracownicê s³u¿by zdrowia wesz³a do mieszkania przy ul. Legnickiej po
czym wykorzystuj¹c nieuwagê domowników – starszych
osób, dokona³a kradzie¿y
12 tys. z³. oraz 2 tys. dolarów.
Maj¹c powy¿sze na uwadze
chojnowska policja apeluje do
mieszkañców (szczególnie
osób starszych) o szczególn¹
ostro¿noœæ podczas przyjmowania w swoim domu obcych
osób. Ka¿d¹ w¹tpliwoœæ dotycz¹c¹ to¿samoœci czy te¿ funkcji jak¹ przedstawia siê odwiedzaj¹ca nas osoba, nale¿y
bezzw³ocznie zg³osiæ na policjê – pod powszechnie znany numer telefonu – 997.
kom.
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Te trzy pytania to czêœæ testu wiedzy z zakresu
po¿arnictwa, jaki przeszli uczestnicy jubileuszowego, trzydziestego ju¿ Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Po¿arniczej pn. „M³odzie¿
zapobiega po¿arom”.
W etapie miejsko-gminnym, który odby³ siê
27 lutego w siedzibie chojnowskiej stra¿y po¿arnej udzia³ wziê³a rekordowa liczba zawodników. W dwóch grupach wiekowych – szko³y
podstawowe i gimnazja, mundurowe jury
sprawdzi³o ponad 30 testów dzieci i m³odzie¿y
z Chojnowa i placówek gminnych.
Turniej, co nieco mo¿e dziwiæ, zdominowa³y
dziewczêta, one te¿ wykaza³y zdecydowanie

- Pytania nie by³y trudne – mówi Honorata. Z pewnoœci¹ ich stopieñ trudnoœci bêdzie rós³ wraz
z kolejnymi etapami, ale na razie o tym nie myœlê.
Turniej Wiedzy Po¿arniczej organizowany
przez Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych ma na celu popularyzacjê
wœród m³odzie¿y znajomoœci przepisów przeciwpo¿arowych, zasad postêpowania na wypadek po¿aru, praktycznych umiejêtnoœci pos³ugiwania siê podrêcznym sprzêtem gaœniczym
oraz wiedzy na temat organizacji ochrony przeciwpo¿arowej i historii ruchu stra¿ackiego.
eg

Komisja sprawdzi³a rekordow¹ liczbê testów
wiêksz¹ wiedzê na tematy zawarte w testach
konkursowych.
Laureaci pierwszych miejsc w poszczególnych
grupach, wkrótce bêd¹ rywalizowaæ z rówieœnikami na etapie powiatowym. Troje reprezentantów ziemi chojnowskiej nie czuje tremy – s¹
solidnie przygotowani i wierz¹, ¿e w kolejnej
rundzie powiedzie im siê równie dobrze.
- Te tematy nie s¹ mi obce – mówi Sylwester
Bochenek, zwyciêzca w grupie gimnazjalistów.
– Mój tato by³ kiedyœ stra¿akiem w ochotniczej
formacji i si³¹ rzeczy w domu mówi³o siê o wielu
sprawach dotycz¹cych akcji. Odk¹d pamiêtam
ci¹gnê³o mnie w tym kierunku i z pewnoœci¹,
w niedalekiej przysz³oœci, zast¹piê tatê w szeregach stra¿aków-ochotników.
Paulina Szczêsna, która wygra³a w grupie uczniów szkó³ podstawowych, znalaz³a siê tu z zupe³nie innych powodów. Do udzia³u w konkursie
zachêci³a j¹ pani Helena Malak-Fotiadis, która
od lat przygotowuje uczniów SP 3 do tego turnieju.
- Jestem tu po raz drugi – wyjaœnia Paulina. –
W zesz³ym roku by³am na drugim miejscu.
Uzupe³ni³am wiedzê, przypomnia³am sobie to
czego uczy³am siê rok temu i uda³o siê.
Honoratka Zachary z Goliszowa, która rywalizowa³a z uczniami szkó³ podstawowych z terenu gminy, wygra³a po dogrywce.

¯arek - maskotka stra¿y - trafi³ do szko³y
w NiedŸwiedzicach

Sylwester Bochenek chce w przysz³oœci wst¹piæ
do stra¿y jako ochotnik

Paulina Szczêsna wziê³a udzia³ w konkursie
po raz drugi
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„Dobrze widzi siê tylko wtedy, gdy siê patrzy sercem.
Najwa¿niejsze jest dla oczu niewidoczne”

Uwaga KLAPS
22 lutego siatkarze UKS Gim-Team
Gimnazjum nr 1 w Chojnowie prowadzeni przez Andrzeja Tracza rozpoczêli
rundê rewan¿ow¹ w Kaczawskiej Lidze
Amatorskiej Pi³ki Siatkowej. W swojej
sali goœcili reprezentacjê Gimnazjum nr 2
w Z³otoryi, która by³a faworytem spotkania, gdy¿ po pierwszej rundzie zajmowa³a wy¿sze miejsce w tabeli. I rzeczywiœcie, ju¿ w pierwszym secie goœcie
udowodnili, kto zajmuje lepsz¹ pozycjê,
wygrywaj¹c go do 20. Jednak to, co
nast¹pi³o w kolejnych trzech ods³onach
meczu, przesz³o oczekiwania nawet
najwiêkszych optymistów. Nasz team,
dziêki wspania³emu rozegraniu Wojtka
Wozowczyka, skutecznoœci Mariusza
K¹dzio³ki, Dawida Szpanka i Krystiana
Wencla oraz œwietnej grze w obronie

(Antoine de Saint – Exupery)

wszystkich zawodników, znokautowa³
dru¿ynê goœci. Sety wygrane do 18, 22,
15 podtrzyma³y nadziejê na koñcowe
zwyciêstwo w ca³ym KLAPSie.

Pod tym has³em 14 lutego odby³ siê w Gimnazjum nr 1
apel walentynkowy. M³odzie¿ nale¿¹ca do szkolnego
ko³a teatralnego zaprezentowa³a tym razem spo³ecznoœci
uczniowskiej, nauczycielom i pracownikom szko³y spektakl pt. „Ma³y Ksi¹¿ê”. Przedstawienie ubarwi³y piosenki

Mecz zakoñczy³ siê wynikiem 3:1 dla
dru¿yny Gim-Team Gimnazjum nr 1.
Sk³ad dru¿yny:
1. Arek Stanek – kapitan
2. Dawid Szpanek
3. Kamil Siejka
4. Mariusz K¹dzio³ka
5. Wojtek Wozowczyk
6. Marcin Czarnecki
7. Dawid Trocki
8. Ksawery Dominiak
Trener: Andrzej Tracz
KAT

„Na ratunek Julce”
Wieœæ o ciê¿kiej chorobie dopaœæ mo¿e
ka¿dego z nas. Kiedy jednak dotyczy
ona ma³ego dziecka poryw solidarnoœci
z najbli¿szymi jest naturalnym odruchem. U siedmiomiesiêcznej Julki wykryto rdzeniowy zanik miêœni. M³ode
¿ycie postanowione ratowaæ za wszelk¹
cenê ró¿nymi metodami. Jednym
z elementów tej spontanicznej akcji by³
charytatywny koncert po³¹czony z aukcj¹. Rzecz mia³a miejsce 1 marca w Lubinie w klubie „Ave Cezar”. Zagra³ tam
chojnowski POLISH FICTION.
Zespó³ ten wzmocniony te¿ niejakim
MISIEM JUBELKIEM da³ energetyczny, porywaj¹cy, blisko godzinny koncert. W opinii obserwatorów, którzy
z niejednego koncertowego pieca chleb

jedli, chojnowianie maj¹ przed sob¹
ciekaw¹ przysz³oœæ. I to siê sprawdza.
Powoli klaruj¹ siê kolejne propozycje
koncertowe.
Dla chorej Julki uzbierano tego wieczoru 5,5 tysi¹ca z³otych. To kropla
w morzu potrzeb, ale ka¿da taka kropla
pomaga ul¿yæ w cierpieniu. Wszystko
teraz w rêkach lekarzy, Boga i kolej-

nych zbiórek pieniêdzy. Mo¿e medycyna zwyciê¿y z³oœliwe koleje losu.
Zespó³ POLISH FICTION zagra³ w nastêpuj¹cym sk³adzie: Ania S³adkiewicz
– œpiew, Gosia Sieniek – œpiew i klawisze, Darek Czarnecki – gitara, £ukasz Ma³ota – gitara, Mateusz Sieniek –
perkusja oraz MIŒ JUBELEK – œpiew.
Zespó³ obecnie szuka sponsora na
zakup profesjonalnego sprzêtu muzycznego. Szlifuje tak¿e materia³ przed
sesj¹ nagraniow¹. A co za tym idzie –
oczywiœcie wydanie p³yty.

o mi³oœci w wykonaniu szkolnego chóru i solistów, a barwne kostiumy m³odych aktorów oraz scenografia dope³ni³y
ca³oœci.
Apel spotka³ siê z pozytywnym przyjêciem, o czym
œwiadczy³y koñcowe brawa i pochlebne opinie ogl¹daj¹cych.
Organizatorzy

Bli¿ej ksi¹¿ki
To ju¿ VII edycja imprezy pt. „Bli¿ej Ksi¹¿ki” przeprowadzonej przez Legnick¹ Bibliotekê Publiczn¹ i biblioteki publiczne powiatu legnickiego. W ramach tegorocznej
edycji zorganizowano miêdzy innymi konkurs czytelniczy pt. „Zwyk³e sprawy Rudolfa G¹bczaka” na podstawie ksi¹¿ek Joanny Fabickiej.
Pierwszy etap konkursu przeprowadzono w bibliotekach
publicznych powiatu legnickiego – w Chojnowie odby³
siê on 28 lutego. Swoje uczestnictwo zg³osili uczniowie
Gimnazjum nr 1, którzy pisemnie odpowiadali na 30
pytañ dotycz¹cych literatury wspomnianej wy¿ej autorki.
Najwiêksz¹ wiedz¹ wykaza³ siê Micha³ Paul, który tym
samym uplasowa³ siê na pierwszej pozycji. Druga by³
Jadwiga Pieprz, na miejscu trzecim znalaz³a siê Anna
Koz³owska. Laureaci zakwalifikowali siê do fina³u konkursu, który odbêdzie siê 11 kwietnia w Czytelni Naukowej Legnickiej Biblioteki Publicznej.

p.m.
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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

Dyskusyjny Klub Ksi¹¿ki
W bibliotece powstaje Dyskusyjny Klub
Ksi¹¿ki. Wszystkich zainteresowanych
serdecznie zapraszamy. Szczegó³owe informacje – Anna Kopyra, Dzia³ dla Doros³ych.

zarazem poruszaj¹cy i przekonuj¹cy rzeteln¹
dokumentacj¹, krytycznym dystansem, niek³amanym entuzjazmem i znakomitym stylem.
Ksi¹¿ka udostêpniana w czytelni.

BIBLIOTECZNE NOWOŒCI
Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:
SEUSS - “KTO ZJE ZIELONE JAJKA
SADZONE?”
To pe³na absurdalnego humoru bajeczka
s³yn-nego amerykañskiego autora i ilustratora
ksi¹¿ek dla dzieci. Zamieszczony na koñcu
oryginalny tekst z podkreœlonym rytmem
wiersza u³atwi naukê dzieciom próbuj¹cym
swoich si³ w angielszczyŸnie, a p³yta CD z anglojêzyczn¹ wersj¹ bajeczki pomo¿e doskonaliæ
wymowê.
Jackie Wullschläger - “ANDERSEN: ¿ycie
baœniopisarza”
Autorka biografii, angielska dziennikarka,
która przed napisaniem tej ksi¹¿ki specjalnie
nauczy³a siê duñskiego, przedstawia losy baœniopisarza na barwnym tle jego epoki. Kreœli
portret zaskakuj¹cy, pe³en sprzecznoœci, ale

Dzia³ dla Doros³ych:
Jolanta Fajkowska - “AUTOGRAFY”
Wywiady z najwybitniejszymi ludŸmi œwiatowej kultury przeprowadzone przez znan¹ dzien-

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

- KINO ERAGON
10 i 11 marca 2007godz.17.00

bilety: 13 z³
Re¿.: Stefen Fangmeier,
wyst.: John Malkovich,
Jeremy Irons Sienna
Guillory

Film fantasy, ekranizacja
kultowej powieœci Christophera Paolini, jednego
z najwiêkszych bestsellerów ostatnich lat. Tytu³owy Eragon to szesnastoletni ch³opak, który znajduje smocze jajo. Gdy
z jaja wylêga siê ma³y smok,
Eragon ucieka wraz z nim
z domu i wyrusza w œwiat
na spotkanie wielkiej przygody...

Uwaga! Istnieje mo¿liwoœæ rezerwacji filmu dla
szkó³ (seans w godzinach
porannych).
Informacje:
biuro MDK
- tel. 076 818-86-21
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nikarkê i prezenterkê telewizyjn¹. Bohaterami
ksi¹¿ki s¹ m.in.: Woody Allen, Placido Domingo, Sophie Marceau, Demis Roussos.
Autorka przyznaje, ¿e dziêki rodzicom
(ojciec by³ m.in. wiceministrem kultury i
ambasado-rem) zawsze doskonale potrafi³a
odnaleŸæ siê w ka¿dym towarzystwie. Na
dodatek uwielbia rozmawiaæ i umie s³uchaæ.
Ten dar pozwoli³ jej zaskarbiæ sobie sympatie
najwiêkszych wspó³czesnych gwiazd.
Filia nr 1:
Steve Berry - “BURSZTYNOWA KOMNATA”
Bursztynowa Komnata to jeden z najwiêkszych skarbów kiedykolwiek stworzonych
przez cz³owieka. W 1941 roku wojska hitlerowskie, po najeŸdzie na Zwi¹zek Radziecki,
przechwyci³y bursztynowe arcydzie³o i przewioz³y je do Königsberga. Kiedy zim¹ 1945
roku alianci rozpoczêli dywanowe naloty na
miasto, Bursztynowa Komnata zosta³a rozebrana i wywieziona w niewiadomym kierunku, a potem ukryta i od tamtej pory nikt jej
nie widzia³.
Zagadkowe losy tej komnaty zaintrygowa³y
Stevea Berryego na tyle, by wys³aæ bohaterów swojej powieœci na niebezpieczn¹ wyprawê w poszukiwaniu zaginionego skarbu.

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.

Skalny Œwiat Rudaw Janowickich
- fotografie Mariana Bochenka
Mój fotograficzny spacer po ska³ach
Rudaw Janowickich dedykujê
Bliskim tym, którzy bêd¹c ju¿ w
„Krainie Wiecznego wspinania”
nie dotr¹ na nasze Skalne Zaduszki
przy ognisku pod Sukiennicami.
Rudawy Janowickie stanowi¹ grupê górsk¹ w Sudetach Zachodnich o powierzchni ponad 80 km i wysokoœci maksymalnej 945 m n.p.m (Skalnik). Geologiczna przesz³oœæ tych terenów jest zamierzch³a i niezwykle bogata. Po³udniow¹
i wschodni¹ czêœæ Rudaw buduj¹ staropaleozoiczne ³upki, gnejsy, granitognejsy, ska³y wulkaniczne i organiczne, natomiast ogromn¹ czêœæ pasma tworz¹
granity stanowi¹ce kontynuacjê warys-

cyjskich granitów karkonosko-izerskich
utworzonych 300 mln lat temu w
wyni-ku rozleg³ej intruzji magmy.
W tych krajobrazach kszta³towa³a siê
wra¿liwoœæ autora wystawy, który dostrzegaj¹c uroki tych miejsc o ka¿dej
porze dnia i roku od lat próbuje zatrzymaæ je na fotografiach. Efektem jest
prezentacja najlepszych jego prac,
które mieszkañcy Chojnowa mog¹
ogl¹daæ do koñca marca.
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OG£OSZENIA DROBNE
DOMY MIESZKANIA LOKALE

Ö Sprzedam dom piêtrowy, podpiwniczony
z gara¿em, 5 pokoi, hol, kuchnia, jadalnia,
³azienka, wc na piêtrze, na parterze wc, z ty³u
budynku pomieszczenia gospodarcze, dzia³ka
431 m2, wybudowany na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych, cena 340 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-74-15.

Ö Sprzedam dom jednorodzinny w Chojnowie o pow. 110 m 2, dzia³ka 520 m 2. Wiadomoœæ: tel. 0509-213-620, 0509-348-745.

Ö Sprzedam dom parterowy w Goliszowie,

powierzchnia 36 m2, 2 pokoje, przedpokój,
kuchnia i ³azienka; wraz z gara¿em. Wiadomoœæ: tel. 0606-249-593.

PRACA

Ö

budynku. Wiadomoœæ: tel. 0602-290-535.

Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe
o pow. 52 m2, 2 pokoje, wysoki standard w Mi³kowicach na wiêksze w Chojnowie o podobnym
standardzie. Wiadomoœæ: tel. 0500-084-393.

Ö Poszukujê mieszkania do wynajêcia, minimum 2 pokoje w nowym lub starym budownictwie. Wiadomoœæ: tel. 0604-798-576.

Ö

Dzia³ki budowlane w Chojnowie – 30 z³
+22% VAT za 1m2.
Wiadomoœæ: tel. 0694-876-456 po godz. 16.00.

Ö Sprzedam dzia³ki budowlane w Go³aczowie.
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-63-74.

domoœæ: tel. 0608-697-472.

Ö Sprzedam tanio sukienkê komunijn¹ z wie-

Ö Lokal do wynajêcia na dzia³alnoœæ gospo-

Ö Do sprzedania dom jednorodzinny w Choj-

darcz¹ lub biura. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-60-10,
0508-365-650.

nowie przy ul. Sk³odowskiej 9 o pow. 110 m2
(obszar 733m2). Wiadomoœæ: tel. 0505-363-013.

US£UGI

Sprzedam mieszkanie zlokalizowane
w Jerzmanowicach w bloku – bezczynszowe,

INNE

Ö Kupiê lokal w centrum Chojnowa. Wia-

dzia³ka o pow. 30 arów do zamieszkania od zaraz,
cena 120 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 0887-423-200.

Ö

Ö Zlecê solidnej firmie kapitalny remont

Ö

Maglowanie, pranie, odbiór z domu klienta.
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-74-15 lub 0502-062-078.

loma dodatkami (2 wianuszki, buty, sweterek). Wiadomoœæ: tel. (076) 818-12-70.

Ö Sprzedam lampê lecznicz¹ Bioptron PRO
ze statywem, nowa, nie u¿ywana, oryginalnie
zapakowana, cena do uzgodnienia - taniej.
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-18-49. lub 0605-155-952.

SZKLARSTWO
SZYBY ZESPOLONE
ul. Wojska Polskiego 9

tel. 0606-136-653
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzier¿awê gruntu stanowi¹cego w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów o pow. 5,50 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 - 160,00 z³
(w tym VAT 22 %).
Wadium - 32,00 z³.
Okres dzier¿awy – 3 lata.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 11 kwietnia 2007 r. o godz 1000
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 4 kwietnia 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 telefonicznie pod numerem 076 818-66-80.

Wa¿ne numery telefonów

Sklep z artyku³ami
wykoñczenia wnêtrz
oferuje:

Firma "P.P. PARTNER"
Przemys³aw Pud³o

´ panele pod³ogowe,

Witamy Pañstwa!

´
´
´
´

œcienne
drzwi,
okna
parapety
" rolety

PROMOCJA ZIMOWA
TERAZ JESZCZE
TANIEJ!!!
ZAPRASZAMY

ul. Okrzei 8A
(dawny Dolpakart)
czynne 8.30 - 17.00,
w soboty 8.00 - 13.00
tel. (076) 81-91-141
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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.
* sprz¹tanie pobudowlane
* sprz¹tanie biur, obiektów handlowych i innych

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

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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