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Piêciu
wspania³ych

Wojewoda dolnoœl¹ski
Krzysztof Grzelczyk
wrêczy stra¿akom
chojnowskiej Jednostki
Ratowniczo-Gaœniczej
listy gratulacyjne
przyznane przez
ministra MSWiA.

Pierwsza sprawa – wiêcej funkcjonariuszy
- rozmowa z nowym komendantem KP Chojnów 

Komisarz Leszek Witkowski jest funkcjonariuszem policji 
od 1998 roku. Stanowisko komendanta przyj¹³ jako awans,
œwiadomy jednak zwi¹zanej z tym odpowiedzialnoœci.

Imprezka w Centrum
Edukacyjnym
16 marca, wczesnym wieczorem, przy blasku
œwiec, w klubowych klimatach w Miejskiej
Bibliotece Publicznej odby³a siê niecodzienna
impreza pn. „Muzyczne Inspiracje”.
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Z prac wydzia³ów

* Przeprowadzono przetarg nieograniczony

na wymianê stolarki okiennej w budynkach

Gimnazjum nr 1. Wykonawcê wy³oniono

spoœród siedmiu zg³oszonych firm. Prace,

które rusz¹ w czasie wakacji bêd¹ kontynuacj¹

wymiany okien rozpoczêtej w ubieg³ym roku.

* Z braku ofert uniewa¿niono kolejny, trze-

ci ju¿, przetarg na przebudowê dojœcia do

budynku Przychodni Rejonowej przy ul. Szpi-

talnej z monta¿em platformy podnoœnej dla

osób niepe³nosprawnych. 

* Og³oszono drugi przetarg na wymianê

nawierzchni jezdni i chodników ulicy ¯e-

romskiego. Poprzedni przetarg uniewa¿nio-

no poniewa¿ wykonawcy z³o¿yli oferty prze-

wy¿szaj¹ce planowane koszty inwestycji. 

* Ul. Fabryczna – trakt najczêœciej uczêszcza-

ny przez ciê¿ki tabor zosta³ utwardzony. Po-

³o¿ono tu nawierzchniê z p³yt drogowych,

co z pewnoœci¹ poprawi warunki komuni-

kacyjne.

Kto nie p³aci za œmieci?
Od stycznia 2006r Chojnowski Zak³ad

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

prowadzi ewidencjê umów zawartych przez

w³aœcicieli nieruchomoœci z firmami od-

bieraj¹cymi odpady komunalne, ewidencjê

zbiorników bezodp³ywowych i ewidencjê

przydomowych oczyszczalni œcieków.

Z analizy informacji pozyskanych w ci¹gu

roku 2006 wynika, ¿e wielu w³aœcicieli, na-

jemców czy dzier¿awców nieruchomoœci nie

posiada umów na odbiór odpadów (œmieci)

z domków jednorodzinnych, z prowadzonej

dzia³alnoœci gospodarczej i wspólnot

miesz-kaniowych.

Zgodnie z Uchwa³¹ Rady Miejskiej Choj-

nowa z dnia 29 czerwca 2005r w sprawie

szczegó³owych wymagañ w zakresie utrzy-

mania czystoœci i porz¹dku na terenie mias-

ta Chojnów ka¿dy w³aœciciel nieruchomoœ-

ci (najemca lub dzier¿awca) ma obowi¹zek

wyposa¿yæ nieruchomoœæ w pojemniki (po-

przez zakup, wydzier¿awienie), ma te¿

obowi¹zek utrzymania tych pojemników 

w stanie porz¹dkowym, sanitarnym i tech-

nicznym, a odpady zbierane w pojemnikach

powinny byæ usuwane z terenu nierucho-

moœci - nie rzadziej ni¿ raz na dwa tygod-

nie - przez uprawnion¹ firmê wywozow¹.

W³aœciciele nieruchomoœci, którzy nie pod-

pisali jeszcze umów na odbiór odpadów

winni to uczyniæ bardzo pilnie - bowiem

przedstawiciele Chojnowskiego Zak³adu

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w miesi¹cu kwietniu bie¿¹cego roku bêd¹

prowadziæ kontrole zawartych umów na

odbiór odpadów.

Dro¿eje woda
Od 1 kwietnia rosn¹ ceny taryf zbiorowego

zaopatrzenia w wodê i odprowadzania œcie-

ków. Cena 1m3 dostarczonej wody wzroœ-

nie o trzy grosze, co daje kwotê 2,05 z³

brutto. Z 3,48 z³ do 3,74 z³ podniesie siê

cena za 1m3 odprowadzanych œcieków.

Przy ustalaniu stawek przyjêto rzeczywiste

koszty jakie zak³ad poniós³ w ubieg³ym

roku do wyprodukowania wody i odpro-

wadzenia œcieków, powiêkszone o wskaŸni-

ki wzrostu przewidziane na 2007r. 

Goœæ z Urzêdu
Marsza³kowskiego
19 stycznia, na zaproszenie burmistrza 

w Chojnowie goœci³ cz³onek Zarz¹du Urzêdu

Marsza³kowskiego Piotr Borys. Wizyta do-

tyczy³a g³ównie Regionalnego Programu

Operacyjnego i pozyskiwania œrodków 

z Unii Europejskiej. O szczegó³ach tego spot-

kania napiszemy w kolejnym wydania G.Ch.

Szkoleni sprzedawcy
13 marca w Urzêdzie Miejskim w Chojno-

wie odby³o siê zorganizowane przez Pe³-

nomocnika Burmistrza ds. Rozwi¹zywania

Problemów Alkoholowych szkolenie dla

sprzedawców alkoholu. Zaproszeni zostali

wszyscy w³aœciciele sklepów i lokali gas-

tronomicznych, w których sprzedawany jest

alkohol oraz ich pracownicy. Szkolenie 

z zakresu przepisów ustawy o wychowaniu

w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholiz-

mowi przeprowadzi³o Ma³opolskie Cen-

trum Profilaktyki z Krakowa. Frekwencja,

jak na liczbê punktów sprzeda¿y alkoholu

w naszym mieœcie okaza³a siê niska. Prze-

szkolono 10 sprzedawców, którzy otrzymaj¹

zaœwiadczenia o ukoñczeniu szkolenia. 

Konkurs na logo
Urz¹d Miejski w Chojnowie og³asza kon-

kurs w dwóch kategoriach na opracowanie

znaku graficznego (logo) oraz has³a pro-

muj¹cego Miasto Chojnów. Celem konkur-

su jest wytypowanie do realizacji projek-

tów, które stan¹ siê wizytówk¹ Miasta

Chojnowa.

Projekty powinny dawaæ mo¿liwoœæ ich

wszechstronnego wykorzystania na drukach

firmowych, wizytówkach, bilbordach, ba-

nerach, reklamach œwietlnych, gad¿etach,

medalach, pucharach oraz rozmaitych for-

mach przestrzennych.

Konkurs ma charakter otwarty i jest adre-

sowany do osób powy¿ej 14 roku ¿ycia.

Prace mog¹ byæ realizowane zarówno indy-

widualnie jak i zespo³owo. W dowolnej

technice i z wykorzystaniem wielu kolo-

rów. Ka¿dy uczestnik mo¿e zg³osiæ kilka

projektów.

Projekty mo¿na dostarczaæ osobiœcie do

Urzêdu Miejskiego w Chojnowie ul. Pl. Zam-

kowy 1 pok. nr 6 lub poczt¹ na adres jw. 

Konkursowe prace nale¿y sk³adaæ w nie-

przekraczalnym terminie do 15 maja 2007 r.

(w przypadku przesy³ek pocztowych decy-

duje data stempla pocztowego). Na zwy-

ciezców w ka¿dej kategorii czekaj¹ atrak-

cyjne nagrody g³ówne.

Szczegó³owy regulamin konkursu znajduje

siê na stronie internetowej urzêdu www.

chojnow.net.pl.

Wielkanocne tradycje
Miejski Dom Kultury w Chojnowie zapra-

sza wszystkich chêtnych do wziêcia udzia³u

w konkursie „Wielkanocne tradycje”. Ocze-

kujemy prac w nastêpuj¹cych kategoriach:

1. Pisanka (kraszanka),

2. Palma wielkanocna,

3. Kartka œwi¹teczna (format 10x15 cm).

Na prace oczekujemy do 29 marca br. (czwar-

tek). Og³oszenie wyników i wystawa prac

bêdzie po³¹czona z kiermaszem œwi¹tecz-

nym w sobotê 31 marca 2007 r. o godz. 16.00

w kawiarence Miejskiego Domu Kultury 

w Chojnowie. Zapraszamy chojnowian!

Klub seniora podró¿uje
Cz³onkinie klubu seniora (gdzie ci mê¿-

czyŸni…?) zamierzaj¹ w najbli¿szym cza-

sie nieco podró¿owaæ. Pierwsza z wypraw

– w œrodê 21 marca – by³a stosunkowo

blis-ka, co nie znaczy, ¿e ³atwa. W

Miejskiej Bibliotece Publicznej panie poz-

nawa³y se-krety wirtualnego œwiata i

uczy³y siê obs³u-gi Internetu. Tajniki stron

www, zak³ada-nie w³asnego konta, obs³uga

wirtualnej poczty – to tylko kilka

przyk³adów podejmowanych przez seniorki

prób okie³znania e-przestrzeni.

W niedzielê 25 marca cz³onkowie klubu

wybieraj¹ siê z kolei do pa³acu w £omnicy.

Wycieczka zwi¹zana jest z trwaj¹cym tam

w³aœnie „Salonem wiosennym” i mo¿liwoœ-

ci¹ podziwiania zarówno pa³acowych

pomieszczeñ, jak i artystycznych wyrobów

prezentowanych w ogrodach posiad³oœci.

Œpimy krócej
25 marca przesuwamy wskazówki zegara 

z godz. 2.00 na godz. 3.00. Zmiana czasu

zimowego na letni niestety urywa nam go-

dzinkê snu. Na szczêœcie to niedziela, wiêc

budzik nie bêdzie potrzebny.
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Dlaczego przestawiamy zegarki?

Ma to na celu efektywniejsze wykorzysta-

nie œwiat³a dziennego, a co za tym idzie

oszczêdnoœæ energii. Prekursorami wpro-

wadzenia czasu letniego byli Niemcy ju¿ 

w 1916 roku. W Polsce skracaliœmy sobie

sen w okresie miêdzywojennym, póŸniej 

w latach 1957-64, a nastêpnie od 1977 roku.

W ca³ej Unii Europejski od 2000 roku czas

letni zaczyna siê w ostatni¹ niedzielê marca, 

a koñczy w ostatni¹ niedzielê paŸdziernika.

Powrót “Babci”
Po trzech miesi¹cach tu³aczki “Babcia” –

dziesiêcioletnia kotka, wróci³a do swoich

w³aœcicieli. Kilka tygodni temu na ³amach

naszej Gazety zamieœciliœmy og³oszenie 

o zaginiêciu kota. Anons przeczyta³a pani

Aleksandra Repeæ, która natychmiast skoja-

rzy³a je ze zwierzakiem, którego mia³a od

niedawna w domu.

- Znalaz³am j¹ niedaleko Szko³y Podstawo-

wej nr 3 – wyjaœni³a nam p. Aleksandra. –

by³o zimno, wziê³am j¹ wiêc do domu i od

kilku dni karmiê. Nie zamierza³am jednak

zatrzymywaæ j¹ na sta³e. Chcia³am wypuœ-

ciæ ja jak tylko na dworze zrobi siê cieplej,

ale og³oszenie w gazecie rozwi¹za³o prob-

lem. Mimo, ¿e opublikowane zdjêcie nie

by³o wyraŸne, rozpozna³am na nim zgubê.

- Jesteœmy niezmiernie wdziêczni pani

Repeæ – mówi¹ szczêœliwi w³aœciciele. –

Nie s¹dziliœmy, ¿e nasza “Babcia” jeszcze

do nas wróci. Jest u nas od dziesiêciu lat i w na-

szym rodzinnym stadku (a mamy jeszcze trzy

inne koty), jako najstarsza wiedzie prym. 

Po jej powrocie nurtuje nas tylko jedna

sprawa – czy jej ob³e kszta³ty to efekt obfitej

diety czy mo¿e owoc nienadzorowanych woja¿y?

Uczciwoœæ i wra¿liwe serce pani Aleksan-

dry zosta³y nagrodzona, a “Babcia” pewnie

d³ugo jeszcze pilnowaæ bêdzie w³asnego

podwórka.

Zabawa u cukrzyków
Chojnowskie Stowarzyszenie Diabetyków

21 kwietnia organizuje bal – zabawê dla

wszystkich lubi¹cych towarzysk¹ rozrywkê

i tañce przy dobrej muzyce. Zainteresowa-

nych odsy³amy do siedziby Stowarzyszenia

– ul. Grodzka 2 (pokój obok laboratorium)

w ka¿dy wtorek od godz. 14.00-16.00.

Bilety mo¿na tak¿e zamówiæ telefonicznie

– (076) 818-65-52 lub 818-66-55. 

W kwietniu wyp³ata 
jednorazowych kwot
Blisko 5 mln emerytów i rencistów pobie-

raj¹cych œwiadczenia z Zak³adu Ubezpie-

czeñ Spo³ecznych otrzyma w kwietniu jed-

norazow¹ kwotê. ZUS zrealizuje w ten spo-

sób ustawê przyjêt¹ 16 lutego przez Parlament.

Jednorazow¹ kwotê otrzymaj¹ emeryci,

renciœci oraz osoby pobieraj¹ce œwiadczenia

i zasi³ki przedemerytalne, którzy pobior¹

œwiadczenie za marzec 2007 r. Kwoty

wyp³acone bêd¹ jednak tylko tym osobom,

które pobieraj¹ œwiadczenia w wy-sokoœci

nieprzekraczaj¹cej 1200 z³otych brutto.

Wysokoœæ kwoty uzale¿niona jest od wyso-

koœci przys³uguj¹cego œwiadczenia. Naj-

wiêcej – 420 z³ – dostan¹ emeryci i renciœci

pobieraj¹cy œwiadczenie w wysokoœci do

600 z³ brutto. Jeœli ktoœ pobiera œwiadczenie

powy¿ej 600 z³ brutto, ale mniej ni¿ 800 z³

brutto, otrzyma 310 z³. Osoby, których

œwiadczenia wynosz¹ wiêcej ni¿ 800 z³

brutto, ale nie przekraczaj¹ 1 tys. z³ brutto,

mog¹ spodziewaæ siê 180 z³. Natomiast

œwiadczeniobiorcom z dochodem w prze-

dziale 1 tys. – 1,2 tys. z³ brutto ZUS przeœle

140 z³.

Aby otrzymaæ tê kwotê, nie trzeba sk³adaæ

¿adnych wniosków. ZUS z urzêdu przeœle

kwotê wraz z bie¿¹cym œwiadczeniem 

w terminie, w którym zazwyczaj je przesy³a.

Jednorazowy dodatek nie podlega opodat-

kowaniu, dlatego wszyscy uprawnieni

dostan¹ wymienione kwoty w ca³oœci, bez

¿adnych potr¹ceñ.

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

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

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 Spó³dziel-

czy 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 oso-

ba 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.

BURMISTRZ   MIASTA   CHOJNOWA

o g ³ a s z a 

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).
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Wojewoda dolnoœl¹ski Krzysztof Grzelczyk
wrêczy stra¿akom chojnowskiej Jednostki
Ratowniczo-Gaœniczej listy gratulacyjne
przyznane przez ministra MSWiA.

Uroczystoœæ mia³a miejsce na terenie jednostki 15 marca. Dyplomy

z podziêkowaniem za wzorow¹ s³u¿bê i profesjonaln¹ postawê dla

piêciu stra¿aków, funkcjonariusze otrzymali za uratowanie ¿ycia

dwutygodniowej Oliwii.

15 grudnia, oko³o godz. 22 na teren jednostki zrozpaczona matka

przywioz³a niemowlê nie daj¹ce oznak ¿ycia. Pe³ni¹cy wówczas

s³u¿bê stra¿acy przyst¹pili do natychmiastowej resuscytacji kr¹-

¿eniowo-oddechowej – zastosowali masa¿ serca i sztuczne oddy-

chanie. Malutkie serduszko zaczê³o biæ po trzecim cyklu resuscytacji.

- Przed oczami mia³em wówczas swoje dzieci – mówi m³. ogn.

Dariusz Mej, który wspólnie z koleg¹ reanimowa³ dziewczynkê. –

¯aden z nas nie zastanawia³ siê jak ratowaæ dopiero narodzone

¿ycie. Zadzia³a³ po prostu zwyczajny ludzki odruch i wiedza nabyta

podczas szkoleñ.

Skutecznoœæ tych szkoleñ podkreœli³ podczas wrêczania nagród

Andrzej Hap - dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Legnicy, który

mówi³ o znaczeniu tworzonych od niedawna zintegrowanych jed-

nostek ratowniczo-gaœniczych:

- Akcja jaka mia³a miejsce w Chojnowie dowodzi s³usznoœci

powo³ania tych s³u¿b. Zanim na miejsce dotar³o pogotowie, stra-

¿acy w sposób niezwykle profesjonalny przywrócili akcjê serca,

ratuj¹c tym samym ¿ycie noworodka.

- Podarowaliœcie Oliwii drugie ¿ycie – powiedzia³ dr Wojciech

Kopacki, koordynator Ratownictwa Medycznego KW PSP we

Wroc³awiu. – Podobne zdarzenia, z udzia³em stra¿aków, maj¹

miejsce w naszym kraju kilkaset razy w roku, ale nigdy wczeœniej

nie dotyczy³y tak maleñkiej istoty.

- To z pewnoœci¹ niecodzienne wydarzenie – doda³ wojewoda 

K. Grzelczyk – Jest mi niezmiernie mi³o, ¿e mogê osobiœcie podziê-

kowaæ bohaterom tego zdarzenia. Podobnie jak moi przedmówcy

uwa¿am, ¿e system zintegrowanego ratownictwa sprawdza siê 

w stu procentach, a przeszkoleni stra¿acy, dowiedli ju¿ wielokrot-

nie, ¿e potrafi¹ stan¹æ na wysokoœci zadania zanim na miejsce

przyjedzie lekarz.

Wojewoda, który oficjalnie odwiedzi³ Chojnów po raz pierwszy, by³

pod wra¿eniem nowoczesnej jednostki chojnowskiej stra¿y, któr¹

wspólnie z innymi goœæmi, wœród których by³ te¿ komendant

wojewódzki PSP st. bryg. Bogus³aw Kroœnicki, zwiedzi³ tu¿ po

uroczystoœci. Korzystaj¹c z zaproszenia burmistrza Jana Serkies,

obejrza³ tak¿e Muzeum Regionalne i Centrum Edukacyjne, goœci³

te¿ w urzêdzie, gdzie rozmawiano o mo¿liwoœciach pozyskiwania

unijnych œrodków na rozwój miasta. 

Podziêkowania za profesjonalnie przeprowadzon¹ akcjê z³o¿y³

stra¿akom tak¿e m.in. burmistrz, który do gratulacji do³¹czy³

prezent dla ca³ej jednostki – kino domowe.

eg

W uroczystoœæ wziê³y udzia³ m.in. w³adze samorz¹dowe, 
przedstawiciele PSP i pracownicy jednostki.

Piêciu wspania³ych (od lewej) - asp. sztab. Leszek Pabian, 
m³. asp. Karol Myœliwiec, st. ogn. Waldemar Teresiak, 

st. ogn. Józef Kossakowski, m³. ogn. Dariusz Mej.

Jest mi niezmiernie mi³o, ¿e mogê osobiœcie podziêkowaæ bohaterom
tego zdarzenia - powiedzia³ wojewoda gratuluj¹c stra¿akom.

Po nowoczesnym Centrum Edukacyjnym wojewodê oprowadza³a
dyrektor MBP Barbara Landzberg.
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„Œlubujê uroczyœcie obowi¹zki radnego M³o-
dzie¿owej Rady Miejskiej Chojnowa spra-
wowaæ godnie, rzetelnie i uczciwie” - tym
tekstem roty, 14 radnych przyrzek³o sumien-
nie wype³niaæ swoje obowi¹zki, staj¹c siê
jednoczeœnie pe³noprawnymi przedstawicie-
lami swoich rówieœników.
Po tym akcie radni przeszli do kolejnego
punktu porz¹dku obrad – wyboru przewod-
nicz¹cego, wiceprzewodnicz¹cego, sekre-
tarza i cz³onków Komisji Rewizyjnej.

Na funkcjê przewodnicz¹cego rady zapropo-
nowano dwie kandydatury – Paulinê Matu-
szewsk¹ i Igora Szynkiewicza. Stosunkiem
g³osów 5 do 9 szefem MRM zosta³ Igor Szyn-
kiewicz, który zajmuj¹c miejsce prowa-
dz¹cego dot¹d sesjê radnego seniora Józefa
Kulasa, poprowadzi³ dalej posiedzenie. 
O funkcjê wiceprzewodnicz¹cego rywalizo-
wa³o troje cz³onków rady – Paulina Matu-
szewska, Maja Grzeœkowiak i Damian
Myd³owski. Komisja skrutacyjna trzykrotnie
przeprowadza³a te wybory, remisowe wyniki
nie rozstrzyga³y g³osowania. Dopiero w trze-
ciej turze wy³oniono zastêpcê przewodnicz¹-
cego – obok Igora Szynkiewicza na miejscu
dla prezydium zasiad³a Paulina Matuszewska.
Wybór sekretarza by³ prosty – kandydatura
Aleksandry Jakubowicz przesz³a jednomyœl-
nie. Cz³onkami Komisji Rewizyjnej zostali
natomiast Katarzyna Korba, Julia Rott,
Damian Myd³owski.

Przed M³odzie¿ow¹ Rad¹ kilkanaœcie miesiê-
cy, miejmy nadziejê, wytê¿onej pracy. Pierwsze
spotkania dotyczyæ zapewne bêd¹ programu
dzia³ania i planów na dwa lata kadencji.
Poprzedni radni deklaruj¹ pomoc swoim
nastêpcom, oni bowiem przetarli pierwsze
szlaki, nabrali doœwiadczenia i chêtnie
podziel¹ siê swoim dorobkiem. 

- Chcemy byæ ambasadorami naszych rówieœ-
ników – powiedzia³ tu¿ po g³osowaniu nowo
wybrany przewodnicz¹cy. - Bêdziemy repre-
zentowaæ interesy m³odych mieszkañców
Chojnowa, integrowaæ œrodowiska m³odzie-
¿owe i uaktywniaæ je spo³ecznie.
Igor Szynkiewicz jest uczniem drugiej klasy
chojnowskiego Liceum Ogólnokszta³c¹cego.
W krêgu jego zainteresowañ jest sport – g³ów-
nie pi³ka no¿na i w³aœnie na rozwój sportu 
w naszym mieœcie chce postawiæ. Jego zdaniem
m³odzi ludzie chêtnie w³¹czaj¹ siê w spor-
tow¹ rywalizacjê, dlatego wœród propozycji
rady skierowanej do uczniów z pewnoœci¹
znajd¹ siê tak¿e zawody i zajêcia z ró¿nych
dyscyplin sportu. 
O szczegó³owym programie dzia³ania M³o-
dzie¿owa Rada miasta dyskutowa³a ju¿ na
jednym z pierwszych roboczych spotkañ.

Kolejna kadencja MRM

Igor Szynkiewicz

Aleksandra

Jakubowicz

Katarzyna Korba Damian Myd³owski

Maja Grzeœkowiak

Maksymilian

Dominiak

Jakub Stasiewicz

Mariusz Urbañski

¯aneta Kot

Ksawery Dominiak

Julia Rott

£ukasz Bicz

Ariel Roszko

Paulina Matuszewska

7 marca cz³onkowie M³odzie¿owej Rady
Miejskiej drugiej kadencji odbyli swoje
pierwsze posiedzenie. Na inauguracyjnej
sesji m³odzi radni wybrali prezydium i Ko-
misjê Rewizyjn¹. 

eg
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m³. asp. Henryk 
Rokita

- dzielnicowy rejonu miejskiego

Komisariatu Policji w Chojnowie

Dzielnica obejmuje ulice:

Asnyka, Po³udniowa, Z³oto-

ryjska, Spacerowa, Cicha,

M³ynarska, Piotrowicka, Sa-

morz¹dowa, Wyspiañskiego,

Boles³awiecka, Orzeszkowej,

Konopnickiej, Modrzejew-

skiej, Solskiego, Bogus³aw-

skiego, Kopernika, Bielawska,

D¹browskiego, Reymonta,

Niemcewicza, Rynek, Chmiel-

na, Ogrodowa, Prusa, Plac

Konstytucji 3 Maja, Boh.Getta

Warszawskiego, Witosa, Mic-

kiewicza, Kusociñskiego, Kra-

szewskiego, Zielona, Kolejo-

wa, Koœciuszki, Drzyma³y,

Chopina, Ciemna, Komuny

Paryskiej, Katedralna, Tkacka,

Fabryczna, Zapolskiej, Sem-

po³owskiej, Æwikliñskiej, Polna,

Rejtana, P.Skargi, Ma³achow-

skiego, Grottgera, Parkowa.

Telefon: 506 393 310 

lub 8 188 687

sier¿. Robert Pytlik
- dzielnicowy rejonu gminnego

Komisariatu Policji w Chojnowie

Dzielnica obejmuje wsie:

Bia³a, Biskupin, Budziwojów,

Dobroszów, Dzwonów, Czer-

nikowice, Goliszów, Go³aczów,

Go³ocin, Groble, Jerzmano-

wice, Jaroszówka, Konradów-

ka, Krzywa, Michów, NiedŸ-

wiedzice, Okmiany, Osetnica,

Pawlikowice, Piotrowice, Ro-

kitki, Stary £om, Strupice,

Witków, Zamienice.

Telefon: 506 310 257 

lub 8 188 687

m³. asp. Andrzej ¯ak
- dzielnicowy rejonu miejskiego

Komisariatu Policji w Chojnowie

Dzielnica obejmuje ulice: Wojska

Polskiego, Sobieskiego,

Rzemieœlnicza, Kiliñskiego,

Wolnoœci, Paderewskiego,

S³owackiego, Krasickiego,

Sienkiewicza, Sk³odowskiej,

Lipowa, Akacjowa, £okietka,

Maczka, Sikorskiego, Boh.

Powstania Warszawskiego,

Kochanowskiego, Grunwal-

dzka, Chrobrego, Okrzei,

Rac³awicka, Brzozowa, £u-

¿ycka, Baczyñskiego, Tuwi-

ma, Broniewskiego, Staffa,

Kruczkowskiego, Goleszañ-

ska, ¯eromskiego, Nowa,

Przelot, Lubi¹ska, Legnicka,

Kwiatowa, Szpitalna, Grodz-

ka, Krótka, D³ugosza, K.Wiel-

kiego, Matejki, Reja, Plac

Wogezów, PoŸniaków, Ko-

narskiego, Królowej Jadwigi,

Moniuszki, Plac Zamkowy,

Œciegiennego, S³oneczna.

Telefon 506 310 287 

lub 818 86 87

m³. asp. Wojciech 
Klimkowski

- dzielnicowy rejonu gminy

Mi³kowice

Telefon: 818 86 87

Kierownik referatu dzielnicowych

m³ asp. Jacek Kowal
Telefon:  818 86 87 wew. 202

Komisarz Leszek Witkowski jest

funkcjonariuszem policji od 1998

roku. Stanowisko komendanta

przyj¹³ jako awans, œwiadomy

jednak zwi¹zanej z tym odpo-

wiedzialnoœci.

Emilia Grzeœkowiak – Przebieg

Pana kariery zawodowej œwiad-

czy o du¿ym doœwiadczeniu, funk-

cja komendanta, to chyba jednak

dla Pana nowe wyzwanie?

kom. Leszek Witkowski –

Rzeczywiœcie jest to dla mnie coœ

nowego. Wierzê jednak, ¿e doty-

chczasowe doœwiadczenie zdo-

byte na kilku stanowiskach po-

mo¿e mi w pe³nieniu tak powa¿-

nej funkcji. Cz³owiek uczy siê

ca³e ¿ycie i ta s³u¿ba bêdzie kolej-

n¹ lekcj¹, zapewniam jednak, ¿e

jestem do niej przygotowany.

E.G. – Mieszka Pan w Chojnowie,

ale Pana ¿ycie zawodowe zwi¹za-

ne by³o z Legnic¹. Jak postrzega³

Pan chojnowsk¹ jednostkê z per-

spektywy pracownika komendy

miejskiej?

L.W. – Opinia o tym komisaria-

cie zawsze by³a pozytywna. Pracê

chojnowskich funkcjonariuszy

wysoko oceniaj¹ zarówno nasi

zwierzchnicy jak i koledzy. Moj¹

ambicj¹ jest tê opiniê utrzymaæ.

Naturalnie nigdy nie jest tak do-

brze, ¿eby nie mog³o byæ lepiej,

dlatego wspólnie z moimi pod-

w³adnymi bêdê stara³ siê pod-

nieœæ wyniki, które wp³ywaj¹ na

ocenê naszej pracy.

E.G. – Zatem jakie zmiany?

L.W. – Rewolucji nie bêdzie.

Nikt te¿ nie musi obawiaæ siê

restrukturyzacji, z któr¹ najczêœ-

ciej wi¹¿¹ siê zwolnienia. Wrêcz

przeciwnie, funkcjonariuszy nam

brakuje. M³odzi nie garn¹ siê do tej

s³u¿by, starsi odchodz¹ na emerytu-

ry, problem kadrowy staje siê coraz

bardziej powa¿ny. W Chojnowie

nale¿a³oby obsadziæ co najmniej

piêæ etatów, ¿eby mówiæ o pe³-

nym stanie. To bêdzie jedna z pier-

wszych spraw, któr¹ siê zajmê.

Poza tym bêdziemy wspó³praco-

waæ z jednostkami legnickimi.

Patrole ruchu drogowego i wzmoc-

nienie s³u¿b funkcjonariuszami

legnickiego Samodzielnego Podod-

dzia³u Prewencji Policji z pewnoœci¹

zwiêksz¹ spo³eczne poczucie bez-

pieczeñstwa. 

E.G. - Czy sytuacja kiedy komen-

dant wywodzi siê ze œrodowiska,

w którym pracuje, pomaga czy

przeszkadza w pe³nieniu tej funkcji?

L.W. – Zdecydowanie jest to sy-

tuacja in plus. Dziêki temu ma siê

bogat¹ wiedzê o spo³ecznoœci 

i mieœcie, problemach i zagro¿e-

niach. Dodatkowym atutem s¹

tak¿e bliskie relacje z ludŸmi, 

z którymi siê pracuje. Znam

mieszkañców, funkcjonariuszy,

oni znaj¹ mnie – myœlê, ¿e taka

zale¿noœæ przyniesie tylko korzyœci.

E.G. – Jak komendant choj-

nowskiego Komisariatu Policji

odpoczywa?

L.W. – Wbrew pozorom, najlep-

szym dla mnie relaksem jest wy-

si³ek fizyczny. Od dawna moim

hobby jest pi³ka no¿na – kiedyœ

by³em zawodnikiem „Chojno-

wianki”, dziœ dla zdrowia i re-

kreacji kopiê z przyjació³mi. Od-

prê¿enim, po s³u¿bie, jest dla mnie

tak¿e rodzina – ¿ona i dwoje dzieci.

Córka – gimnazjalistka i syn –

przedszkolak s¹ bardzo absor-

buj¹cy i ¿a³uje tylko, ¿e nie zaw-

sze mam dla nich tyle czasu ile

wszyscy byœmy chcieli. 

E.G. – Dziêkujê za rozmowê.

Pierwsza sprawa – wiêcej funkcjonariuszy
- rozmowa z nowym komendantem KP Chojnów

Poznaj swojego dzielni-

Zaczyna³ jak wiêkszoœæ – s³u¿b¹ na ulicy, potem pra-
cowa³ w pogotowiu policji w Legnicy by³ dy¿urnym,
kierownikiem rewiru dzielnicowych, ostatnio naczel-
nikiem ruchu drogowego. Od 1 marca pe³ni funkcjê
komendanta w chojnowskim komisariacie.

Na proœbê Czytelników, przypominamy obecnych dzielni-

cowych i podleg³e im rejony. Z funkcjonariuszami miesz-

kañcy mog¹ kontaktowaæ siê osobiœcie, telefonicznie pod

numerem s³u¿bowym komisariatu lub pod osobistym nu-

merem komórkowym.
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Miejmy nadziejê, ¿e niepostrze¿e-

nie pojawia nam siê kolejne miejsce,

gdzie mo¿na mi³o spêdziæ czas,

przy dobrej muzyce. Tym miejs-

cem jest Centrum Edukacyjne –

Miejska Biblioteka Publiczna.

16 marca, wczesnym wieczorem,

przy blasku œwiec, w klubowych

klimatach odby³a siê tu niecodzien-

na impreza pn. „Muzyczne In-

spiracje”.

Idea muzycznych spotkañ w tym

miejscu zrodzi³a siê w g³owie

Artura Jarockiego.

Znamy go bli¿ej jako konferan-

sjera zespo³ów, które graj¹ pod-

czas wieczorków muzycznych 

w kawiarni ,,Jubilatka”. Pomys³

podchwyci³a dyrektor biblioteki

Barbara Landzberg podczas to-

warzyskiej pogawêdki z Artu-

rem. Pomys³ by³ nieco szalony –

koncert w niewielkiej salce

w murach biblioteki móg³ wyda-

waæ siê ryzykowny. 

- Ale zaryzykowaliœmy – mówi

dyrektor MBP Barbara Landzberg.

–W konwencji kameralnych spot-

kañ melomanów, impreza mieœ-

ci³a siê w naszych mo¿iwoœciach.

Ryzyko siê op³aci³o. Sala eduka-

cyjna popularnie zwana ,,sal¹ im-

prez”, zape³ni³a siê po brzegi.

Inauguracyjny wystêp zagra³a

formacja „59-700 QUARTET”,

która nie pierwszy raz koncetruje

w naszym mieœcie, i ma ju¿ sta³e

grono fanów i s³uchaczy.

Mo¿e wiêc przypomnimy, ¿e

zespó³ ten powsta³ na gruzach

bluesrockowego DEJA VU i w obec-

nym sk³adzie ch³opaki graj¹ od

2,5 roku. Graj¹ fusion czyli wy-

padkow¹ jazzu, funki i bluesa. 

W pi¹tkowy wieczór pierwszy raz

w Chojnowie zespó³ mia³ w sk³a-

dzie saksofonistê. I trzeba uczci-

wie przyznaæ, ¿e brzmienie zes-

po³u nabra³o ciekawego kolorytu.

W zespole gra dwóch chojno-

wian - gitarzysta Dariusz Sobañ-

ski oraz basista Ireneusz Matys.

Nazwa muzycznej gwiazdy pi¹t-

kowego wieczoru pochodzi od

kodu Boles³awca, gdzie zespó³

mia³ próby. Mia³ - bo je doœæ nie-

spodziewanie straci³. Zespó³ za-

kotwiczy³ zatem w chojnowskim

MDK.

Czy nazwa grupy ulegnie wiêc

pewnej modyfikacji? 59- 225

QUARTET?

To oczywiœcie ¿arcik.

Blisko pó³toragodzinny koncert

przeniós³ wszystkich w œwiat no-

wojorskich klubów, gdzie w k³ê-

bach dymu z cygar i w oparach

whisky toczy siê muzyczne ¿y-

cie. Co prawda takich klimatów

nia ma w sali edukacyjnej, ale

przy kawie i herbacie atmosfera

by³a podobna.

- Przysz³am zaintrygowana dŸwiê-

kami dobiegaj¹cymi z okolic

ma³ego parku – wyjaœnia uczest-

niczka koncertu Agnieszka. - Takich

imprez nasze miasto potrzebuje

jak najwiêcej.

- To œwietny pomys³ – dodaje ko-

lejny s³uchacz – Jestem tu z grup¹

znajomych, którzy, mówi¹c szczerze,

zgarnêli mnie z ulicy. Nie myœla-

³em, ¿e tak mi³o spêdzê ten wieczór.

Dyrektor placówki zapewnia, ¿e

,,Muzyczne Inspiracje”, bêd¹

mia³y swój ci¹g dalszy.

Zapowiadane s¹ promocje naszych

lokalnych zespo³ów. 

Czekamy wiêc teraz na kolejn¹

ods³onê w ,,sali imprez”.

P.M.

Fusion w Centrum Edukacyjnym

  
Ile ró¿ w bukiecie
Ile trosk na œwiecie
Tyle szczêœcia i s³odyczy
Moje serce Tobie ¿yczy.
Z okazji imienin Bogdana wszys-
tkiego najlepszego, du¿o zdrowia
¿yczy „œpiewaczka”.

  
Sukcesów w ¿yciu, szczêœcia w mi³oœci,
Du¿o uœmiechu, du¿o radoœci,
Spe³nienia wszystkich najskryt-
szych marzeñ,
Samych przyjemnych w Waszym
¿yciu zdarzeñ.
Serdeczne gratulacje z okazji naro-
dzin kolejnego cz³onka rodziny,
wielu s³onecznych dni, du¿o zdrowia
i wszystkiego naj, naj... maleñkiej
Zuzi i jej mamusi Katarzynie
Warzocha ¿yczy rodzina
Cichoniów.

  
W dniu Twojego œwiêta 
BuŸka uœmiechniêta
Wszyscy Ciê kochamy
I ¿yczenia przesy³amy
Wielu radosnych chwil, du¿o
zdrówka i wszelkiej pomyœlnoœci 
z okazji urodzin ojcu i dziadkowi
Jerzemu Józefowiczowi ¿yczy
pamiêtaj¹ca rodzinka Rybczyñskich.

  
Podziêkowania dla Pani
Ma³gorzaty Bartnik z firmy
„Tar-Bud” za bezinteresown¹
pomoc, w imieniu cz³onków
Chojnowskiego Stowarzyszenia
Pomocy Wzajemnej „Barka”
sk³ada zarz¹d.

Kronika  Towarzyska

Podziêkowania
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Kiedy koñczy³o siê powstanie

w Warszawie, ja koñczy³em 

25 lat. I wtedy przysz³o mi opuœciæ

Warszawê, w której te 25 lat

prze¿y³em - dzieciñstwo, m³o-

doœæ, jak mówi³ poeta „durn¹ 

i chmurn¹”, pocz¹tek wojny...

Pierwsze naloty, ucieczki do

schronów... Potem patrzy³em

na ¿o³nierzy, którzy nie byli

naszymi ¿o³nierzami. Prze¿y-

³em pierwsze ³apanki (w dwóch

nawet znalaz³em siê sam, ale,

jakoœ Bóg da³, uda³o mi siê

zbiec). W tym czasie wst¹pi-

³em do Armii Krajowej. Pa-

miêta³em wybuch powstania,

tego uznanego przez wielu

jako zamieszki – tego powsta-

nia przez ma³e „p”. Pierwsze

walki na ulicach stolicy, pier-

wsze sukcesy w potyczkach 

z uzbrojonymi po zêby feld-

feblami, œmieræ moich rodzi-

ców, którzy w tym czasie znaj-

dowali siê w zbombardowanej

kamienicy... A póŸniej, po

upadku powstania, ucieczka

przed Niemcami do partyzant-

ki. Tej naszej, AK-owskiej.

Tam te¿, w oddziale leœnym,

po pó³ roku, doczeka³em koñ-

ca wojny.

I taki wydawa³ siê koniec zda-

rzeñ... Wydawa³ siê, bo los

pokaza³, ¿e nie mia³em racji.

Kiedy w 1945 roku przyje-

cha³em do Chojnowa, mia³em

wra¿enie, ¿e wreszcie skoñ-

czy³o siê najgorsze. Nie przy-

puszcza³em wtedy, ¿e „wojna”

jeszcze przede mn¹. O¿eni³em

siê, urodzi³y nam siê dzieci.

Byliœmy z ¿on¹ zgodn¹ par¹. 

I gdyby nie ta przesz³oœæ

wojenna... Nie uda³o mi siê

ukryæ przynale¿noœci „akow-

skiej”. W dodatku znalaz³ siê

cz³owiek, ¿e nazwê go „¿y-

czliwy”, który w tym czasie

przebywa³ siê w Legnicy.

Faktem by³o, ¿e przed nikim

nie chwali³em siê partyzanck¹

przesz³oœci¹. W tamtym cza-

sie, ów „¿yczliwy”, krótko po

wojnie, pracowa³ w powo³a-

nym Urzêdzie Bezpieczeñstwa

Publicznego i zna³ moj¹ prze-

sz³oœæ. Wiedzia³em, ¿e nie by³o

sensu ukrywaæ siê dalej. Tym

bardziej, ¿e w³adze zaczê³y

nawo³ywaæ do ujawniania siê

by³ych akowców. Nie spo-

dziewa³em siê tylko jednego –

¿e wspomniany „ubek” zasto-

suje wobec mnie prowokacjê.

Spotykaliœmy siê nieraz w

Chojnowie, czy w Legnicy,

gdy wyje¿d¿a³em w ró¿nych

sprawach. I wydawa³o mi siê,

by³ nawet wzglêdnie przy-

jaŸnie do mnie nastawiony.

Do momentu, gdy niespodzie-

wanie zosta³em zatrzymany 

i zabrany niemal z ulicy do

aresztu w UB w Z³otoryi. 

Po dwóch nocach, które po

dziœ dzieñ wspominam jak

koszmar (nie bêdê wspomina³,

jakie metody stosowano wo-

bec mnie, po dziœ dzieñ jesz-

cze w³osy staj¹ mi dêba na

g³owie na samo wspomnie-

nie), wypuszczono mnie z are-

sztu. Czu³em jednak, ¿e stale

jestem œledzony. Cz³owiek,

który, w moim mniemaniu,

mia³ mnie wydaæ, w zasadzie

nie mia³ z tym faktem nic

wspólnego. Owszem, nie da-

rzy³ mnie wielk¹ sympati¹,

jednak, jak siê okaza³o (a do-

wiedzia³em siê o tym po cza-

sie) zdekonspirowa³em siê...

sam. Tak w³aœnie sam! Po

prostu zaufa³em tzw. „dobrej

woli” w³adz i dobrowolnie siê

zg³osi³em. Nie tak jednak mia-

³a wygl¹daæ „nowa sprawie-

dliwoœæ”.

Po pewnym czasie dotar³y do

mnie nowe wiadomoœci. Leg-

nickie UB znów zaczê³o da-

waæ o sobie znaæ. „Nie ma co

– pomyœla³em. – Trzeba ucie-

kaæ”. Zabra³em manatki i

pew-nej nocy uda³em siê na

dwo-rzec kolejowy.

Po kilku dniach znalaz³em siê

w szczeciñskim. Mia³em tam

kilku znajomych, o których,

jak siê okaza³o – UB w Leg-

nicy niewiele wiedzia³o, a ra-

czej nic nie wiedzia³o. Znalaz-

³em pracê i tam siê zaczepi³em

na d³u¿szy czas. Nie kontak-

towa³em siê z rodzin¹, choæ

zdawa³em sobie sprawê 

z tego, co oni tam prze¿ywa-

j¹. Myœla³em „wytrzymam 

i wrócê”.

Nie spodziewa³em siê, ¿e potr-

wa to... do 1956 roku. Podj¹-

³em pracê w jednym z pow-

sta³ych tam pegeerów. Tam

te¿ dociera³y do mnie wiado-

moœci z Chojnowa i kraju. 

A w Polsce zaczê³o siê coœ

dziaæ. W czerwcu Poznañ, po-

tem w Warszawie paŸdziernik.

Zagro¿enie, które w pewnym

momencie zawis³o nad kra-

jem, zosta³o uciête w momen-

cie, gdy czo³gi radzieckie za-

czê³y wracaæ, m.in. pod Szcze-

cin i Legnicê. I mimo tego, i¿

w³adze znów zaczê³y nawo³y-

waæ do ujawniania siê – nie

by³em tak chêtny jak poprzed-

nio. Têskni³em za rodzin¹ 

(a i oni niewiele o mnie wie-

dzieli). W koñcu zdecydo-

wa³em siê na powrót...

Dziœ to wszystko, wydaje mi

siê tak odleg³e, ¿e tamta rze-

czywistoœæ pozosta³a w pamiê-

ci jak straszna bajka. W³aœnie –

¿eby to by³a tylko bajka...

wys³ucha³a eg

Moja historia

„Jak  straszna  bajka...”
Kiedy 

w 1945 roku
przyjecha³em
do Chojnowa,

mia³em
wra¿enie, ¿e

wreszcie
skoñczy³o siê

najgorsze.

Cz³owiek,
który, 

w moim mnie-
maniu, mia³

mnie wydaæ,
w zasadzie

nie mia³ z tym
faktem nic

wspólnego.

Nie kontak-
towa³em siê 

z rodzin¹,
choæ

zdawa³em
sobie sprawê 

z tego, 
co oni tam

prze¿ywaj¹.
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Tradycj¹ Szko³y Podstawowej nr 4 w Choj-

nowie jest organizowanie konkursu recytator-

skiego dla kl. I-III ,, Maluchy lubi¹ wiersze”.

W tym roku przebiega³ on pod has³em ,,Za-

czarowany œwiat poezji”, a jego symbolem

zosta³ Pegaz.

G³ównym celem konkursu jest popularyzacja

poezji dla dzieci, rozwijanie wyobraŸni twór-

czej oraz mo¿liwoœci zaprezentowania siê na

forum publicznym.

Konkurs odby³ siê 22 lutego 2007r. Recy-

tacjê ocenia³o jury, które g³ównie zwraca³o

uwagê na  dobór repertuaru, interpretacjê tek-

stu, dykcjê i ogólne wra¿enie.

Spoœród recytatorów wy³oniono najlepszych,

którym przyznano nagrody i dyplomy.

kategoria kl. I

I miejsce: Urszula Grz¹dkowska - kl. I ,,c”

II miejsce: Mi³osz Ka³as - kl. I,,b”

III miejsce: Anna Cieœla - kl.,,a”

Wyró¿nienie Marlena Cichuta -  kl.,,d”

kategoria kl. II

I miejsce: Ma³gorzata Klatka - kl II ,,b”

II miejsce: Karolina Ziomek - kl. II ,,c”

III miejsce: Aleksandra Najda - kl. II ,,a”

kategoria kl. III

I miejsce: Jagoda Tobiasz - kl. III ,,b”

II miejsce: Joanna Ruciñska - kl. III ,,a”

III miejsce: Sebastian Iwanicki kl. III ,,c”

Wyró¿nienie Adriana Zwanycz kl. III ,,d”

Laureaci tego konkursu wziêli udzia³ w miejs-

ko-gminnym konkursie recytatorskim, który

odby³ siê 15 marca w sali teatralnej SP4.

Po raz pierwszy uczniowie klas nauczania

pocz¹tkowego szkó³ z terenu miasta i gminy

mieli mo¿liwoœæ zaprezentowania swoich

aktorskich talentów na takim forum. 

Maluchy, które lubi¹ wiersze rzadko mog¹ po-

dzieliæ siê umiejêtnoœciami, pokazaæ swoje inter-

pretacje kolegom z innych szkó³. Pomys³ organi-

zatorek tego konkursu - Barbary Waganiak 

i Barbary Wiatrowicz by³ wiêc trafiony. 

Dzieci zaprezentowa³y na ogó³ znane utwory,

okraszone jednak ró¿norodn¹ form¹ kreacji.

To zaanga¿owanie doceni³o jury, które mu-

sia³o zadecydowaæ o kolejnoœci nagród i po

naradzie og³osiæ wyniki. Na ten moment cze-

kali wszyscy - wykonawcy, opiekunowie 

i rodzice, a werdykt by³ nastêpuj¹cy:

I miejsce - Urszula Grz¹dkowska kl. I ,,c” SP 4

Chojnów

II miejsce - Ma³gorzata Klatka kl. II ,,b” SP 4

Chojnów

II miejsce - Jagoda Tobiasz kl. III ,,b” SP 4

Chojnów

II miejsce - Adrian Sahaluk kl. II ,,b” SP 3

Chojnów

III miejsce - Danuta Leonhard kl. III ,,b” SP

3 Chojnów

III miejsce - Beata Giedrojæ kl. III SP w

Bia³ej

III miejsce - Ewelina Zatwarnicka kl. II SP w

Bia³ej

Wyró¿nienia jury przyzna³o Rados³awowi

Rokicie - kl. III SP Budziwojów, Jowicie

Klimkiewicz - kl. II SP Stary £om i Natalii

Smoleñ - kl. b SP 3 Chojnów.

Przerwy miêdzy recytatorskimi prezentacjami

umila³ zespó³ wokalny pod kierunkiem Z.

Chmie-lewskiego z SP 4.

Organizatorki dziêkuj¹ wszystkim za pomoc

w przygotowaniu konkursu, a sponsorom –

dyrekcji SP 4 oraz w³adzom miasta i gminy -

za sfinansowanie nagród.

One lubi¹ recytowaæ

Zarz¹d Klubu Sportowego „Chojnowianka” zawiadamia, ¿e mecze

pi³ki no¿nej klasy Okrêgowej Rundy Wiosennej sezonu 2006/2007

odbywaæ siê bêd¹ w nastêpuj¹cych terminach:

Kolejka 17 

– Chojnowianka – Nysa Wiadrów 24.03.2007r., godz. 15.00

Kolejka 19 

– Chojnowianka – Zawisza Serby 14.04.2007r., godz. 16.00

Kolejka 21 

– Chojnowianka – Czarni Rokitki 28.04.2007r., godz. 15.00

Kolejka 23 

– Chojnowianka – Odra Chobienia 

05.05.2007r., godz. 17.00

Kolejka 25 

– Chojnowianka – Orla W¹socz 19.06.2007r., godz. 17.00

Kolejka 27 

– Chojnowianka – Sparta Rudna 02.06.2007r., godz. 17.00

Kolejka 30 

– Chojnowianka – Pogoñ Góra 24.06.2007r., godz. 17.00

Mecze rozgrywane bêd¹ na stadionie miejskim 
przy ul. Ma³achowskiego, zapraszamy sympatyków pi³ki no¿nej. 

RRRRoooozzzzggggrrrryyyywwwwkkkkiiii     „„„„CCCChhhhoooojjjjnnnnoooowwwwiiiiaaaannnnkkkkiiii””””



K¹cik szachowy

Ogólny faworyt przegrywa 

z Leopoldem Kunschke
11 marca w Goliszowie rozegrano coroczne Mistrzostwa Powiatu

Legnickiego Ziemskiego w szachach. Na starcie stanê³o 21 zawod-

ników z naszego powiatu.

Limit czasu gry wynosi³ 15 minut dla zawodnika, 7 rund systemem

szwajcarskim.

Zawody sêdziowa³ Jerzy Pud³o.

Turniej by³ pe³en niespodzianek, walka o czo³owe miejsca trwa³a do

ostatniej rundy. W 5 rundzie ogólny faworyt Jacek Najduk, ubieg³o-

roczny zwyciêzca zdecydowanie przegrywa³ z Leopoldem Kuntschke,

a w 6 rundzie Jan Bi³yk wygrywa z Leopold Kuntschke. Po 6 rundach

trzech zawodników posiada³o po 5 pkt. - L. Kuntschke, J. Najduk, J.

Bi³yk.

O czo³owym miejscu decydowa³a ostatnia 7 runda. Jacek Najduk gra 

z Janem Bi³ykiem - wygrywa J. Najduk, a Leopold Kuntschke

pokonuje Witolda Cio³czyka.
Koñcowe wyniki:

1. Leopold Kuntschke

2000 6pkt 27,5 36,5 32,0

2. Jacek Najduk

2103 6pkt  27,5    36,0 30,0

3. Janusz Pi¹tek

1000 5 pkt 27,5 35,0 25,0

4. Jan Bi³yk

1800 5 pkt 25,0 33,5 26,0

5. Stanis³aw Biernat

2000 4,5pkt 26,5 35,0 27,0

6. Piotr Bukowski

1000 4,5pkt 23,5 32,0 25,5

7. Witold Cio³czyk

1000 4,5pkt  23,0 31,5 23,5

8. Tadeusz Lesiak

1000 4,5pkt 23,0 30,5 22,5

W kategorii juniorów czo³owe miejsca zajêli zawodnicy z Chojnowa

szkoleni przez Jerzego Pud³o.

Wyniki:

1. Jacek Iwanicki - Szko³a Podstawowa nr 3 w Chojnowie 

2  Dariusz Lesiak - Legnickie Pole

3. Marcin Krupa - Szko³a Podstawowa nr 3 Chojnowie 

Chojnowianie na drugim miejscu

Zakoñczy³y siê ju¿, trwaj¹ce przez kilka dni, rozgrywki seniorów Ligi

Dolnoœl¹skiej Klasy A grupa pó³nocna na rok 2006/07. Zwyciê¿y³a

dru¿yna OKiS Wisznia Ma³a - dru¿yna oparta na bardzo dobrych

zawodnikach z MDK Wroc³aw. Zespó³ ten by³ ogólnym faworytem i

zgodnie z oczekiwaniami nie poniós³ ¿adnej pora¿ki.

Nasza I dru¿yna MDK Dany przegra³a tylko z Wiszni¹ i uplasowa³a

siê na II miejscu w koñcowej tabeli rozgrywek.

Dla przypomnienia w ubieg³ym roku zajêliœmy IV miejsce.

Koñcowa tabela:

1. OKiS Wisznia Ma³a 24 pkt

2. MDK Dany I Chojnów 18 pkt

3. ZPK SMOK OKON ¯migród 13 pkt

4. KS SKOCZEK Milicz 12 pkt

5. MDK DANY II Chojnów 11 pkt

6. Dom Kultury Góra 6 pkt

7. LZS Goliszów 4 pkt

Awans do wy¿szej ligi uzyska³a dru¿yna OKiS Wisznia Ma³a

Uwaga Szachiœci
Otwarty Turniej o Mistrzostwo Miasta Chojnowa w szachach 

szybkich P-15 odbêdzie siê 07 maja w Miejskim Domu Kultury

w Chojnowie ul. Ma³achowskiego 7.

Regulamin i wiêcej szczegó³ów w nastêpnym wydaniu G.Ch.
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Program edukacyjny „Przyjaciele Zippiego”

powsta³ dziewiêæ lat temu w Wielkiej Bry-

tanii. Realizowany by³ w dziewiêciu krajach,

najszerzej na Litwie, która wprowadzi³a go

do wszystkich przedszkoli.

Od stycznia 2007 roku dzieci z grupy 6. lat-

ków naszego przedszkola uczestnicz¹ w pro-

gramie promuj¹cym zdrowie psychiczne.

Ucz¹ siê jak rozpoznawaæ uczucia, panowaæ

nad emocjami, jak radziæ sobie ze zmianami,

konfliktami. Jest to innowacyjne rozwi¹zanie,

które zapobiega zachowaniom agresywnym,

b¹dŸ je niweluje. Program Przyjaciele Zip-

piego sk³ada siê z szeœciu czêœci, a ka¿da z nich

zawiera odrêbne opowiadanie. Wiele us³yszy-

my o bohaterze o imieniu Zippi. Jest on paty-

czakiem, a jego przyjaciele to grupa ch³op-

ców i dziewczynek. Opowiadania prezentuj¹

ich w okolicznoœciach dobrze znanych ma³ym

dzieciom, takich jak: przyjaŸñ, zdobywanie 

i tracenie przyjació³, krzywdzenie, radzenie

sobie ze zmian¹ i strat¹ oraz zaczynanie od

nowa. Ka¿de opowiadanie jest zilustrowane

za pomoc¹ zestawu barwnych obrazków 

i uzupe³nione zdaniami, takimi jak rysowanie,

odgrywanie ról i zabawy.

Program uczy dzieci:

· Jak rozpoznawaæ w³asne uczucia 

i jak o nich rozmawiaæ 

· Jak mówiæ to, co chce siê powiedzieæ

· Jak s³uchaæ uwa¿nie

· Jak prosiæ o pomoc 

· Jak nawi¹zywaæ i utrzymywaæ

przyjaŸnienie

· Jak radziæ sobie z samotnoœci¹ 

i odrzuceniem

· Jak mówiæ przepraszam

· Jak radziæ sobie w sytuacji, kiedy

jest siê krzywdzonym

· Jak rozwi¹zywaæ konflikty

· Jak radziæ sobie ze zmian¹ i strat¹,

miêdzy innymi œmierci¹

· Jak adaptowaæ siê do nowych sytuacji

· Jak pomagaæ innymi

Program Przyjaciele Zippiego nie mówi dzie-

ciom, co robiæ. Zamiast tego zachêca je do

zastanowienia siê nad sob¹ i wymyœlania w³as-

nych rozwi¹zañ problemów. Dzieci æwicz¹

dobieranie rozwi¹zañ, które nie tylko im po-

magaj¹, ale równie¿ nie krzywdz¹ innych.

Ministerstwo Edukacji i Nauki jest progra-

mowi przychylne, zachêca do upowszechnia-

nia go, natomiast nie wspiera finansowo.

Koszty realizacji programu ponosi placówka

edukacyjna, w której jest wprowadzany.

Pakiet dla jednego nauczyciela i szkolenie

kosztuje 500 z³. Zajêcia prowadz¹ nauczycielki

E. Ferenc i E. Jedynak. Realizacja programu

„Przyjaciele Zippiego” zakoñczy siê w maju.

Dzieci dostan¹ dyplomy i odznaki Zippiego.

W spotkaniu podsumowuj¹cym realizacjê

uczestniczyæ bêd¹ rodzice.

Przyjaciele Zippiego  w Przedszkolu Miejskim Nr 3
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Zwyciêstwo w Strefie
7 marca w hali sportowej SP 4 odby³y siê Mistrzostwa Strefy
Legnickiej (dawne województwo legnickie) z udzia³em 4 zespo³ów:
SP Grêbocice; SP 7 Lubin; SP Nowy Koœció³ i SP 4 Chojnów. 
Zawody otworzy³ zespó³ taneczny „Reeplay” pod kierunkiem Pani
Renaty Rychliñskiej.
Po meczu pó³fina³owym z SP Grêbocice wygranym 15:4 naszym
dziewczêtom przysz³o siê zmierzyæ z zespo³em SP 7 Lubin. 
Po emocjonuj¹cym meczu zawodniczki SP 4 mog³y siê cieszyæ
zwyciêstwem 14:10. Zwyciêstwo premiowane by³o awansem do
Fina³u Dolnoœl¹skiego.
Kolejnoœæ zawodów:
1. SP 4 CHOJNÓW
2. SP 7 LUBIN
3. SP GRÊBOCICE
4. SP NOWY KOŒCIÓ£ 

Medale oraz puchar zwyciê¿czyniom wrêczy³a dyrektor SP 4 El¿bieta
Borysewicz. 
Sk³ad zespo³u: bramkarki – Justyna Jamry; Katarzyna Chojnacka 
i Adrianna Dziedzic. Zawodniczki pola gry: Dominika Rudnicka;
Angelika Czajkowska; Aleksandra Roztoczyñska; Karolina
Matuszewska; Martyna Roztoczyñska; Sylwia Bodes; Weronika
Franczak; Klaudia ¯elichowska; Klaudia Rak; Kinga Michalska.
Trener zespo³u: Andrzej Matuszewski. 

Trzecia lokata w Igrzyskach
Tydzieñ póŸniej tj. 14 marca w hali sportowej Powiatowego Zespo³u
Szkó³ w Chojnowie odby³y siê zawody Fina³u Dolnoœl¹skiego Igrzysk
M³odzie¿y Szkolnej w Mini Pi³ce Rêcznej Dziewcz¹t Szkó³
Podstawowych z udzia³em: SP 1 Lubañ; SP Kobierzyce; SP 3
Œwiebodzice i SP 4 Chojnów. Mecze rozegrano systemem „ka¿dy 
z ka¿dym”. 

Otwarcia zawodów dokona³ Burmistrz Miasta Chojnowa Pan Jan
Serkies. Po uroczystym otwarciu zawodów wyst¹pi³ zespó³ „Reeplay”
z pokazem tañca „disco”.
Kolejnoœæ fina³u:
1. SP 3 ŒWIEBODZICE (awans do Mistrzostw Polski)
2. SP KOBIERZYCE

3. SP 4 CHOJNÓW
4. SP 1 LUBAÑ
Dziewczêta z SP 4 wyst¹pi³y w sk³adzie: bramkarki – Justyna Jamry;
Adrianna Dziedzic; Katarzyna Chojnacka. Zawodniczki z pola gry:
Klaudia Rak; Sylwia Bodes; Klaudia ¯elichowska; Karolina
Matuszewska; Kinga Michalska; Karolina Serkies; Weronika Franczak;
Angelika Czajkowska; Monika Ogonowska; Martyna Roztoczyñska 
i Aleksandra Roztoczyñska. Trener zespo³u: Andrzej Matuszewski.
Medale oraz puchary wrêczy³ wiceprzewodnicz¹cy Szkolnego Zwi¹zku
Sportowego „Dolny Œl¹sk” Adam Szymczak z Wroc³awia. 
Nad zdrowiem zawodniczek czuwa³a pielêgniarka Pani Aleksandra
Chrz¹szcz. 
Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ dyrektorowi PZS Kazimierzowi
Grabowskiemu za udostêpnienie hali sportowej oraz dyrektorowi
MDK Stanis³awowi Horodeckiemu za udostêpnienie aparatury na-
g³oœniaj¹cej oraz Jerzemu Krakowskiemu za jej obs³ugê. Dziêkujemy
równie¿ uczniowi PZS Jarkowi Wierzbickiemu za pomoc w pro-
toko³owaniu oraz obs³ugê tablicy wyników i nauczycielom wychowa-
nia fizycznego pracuj¹cym w hali za okazan¹ pomoc.

Srebro w Œwiebodzicach
Nie d³ugo odpoczywa³y dziewczêta po rozgrywkach szkolnych, gdy¿
ju¿ 16 marca w Œwiebodzicach rozpocz¹³ siê IX Miêdzynarodowy
Turniej Pi³ki Rêcznej Dziewcz¹t i Ch³opców do lat 13 z udzia³em 
6 dru¿yn dziewcz¹t i 6 dru¿yn ch³opców. Mecze rozgrywano 
w przepiêknej hali widowiskowo-sportowej OSiR. Marzeniem by³oby
mieæ taki obiekt w naszym mieœcie. Dziewczêta wyst¹pi³y pod szyl-
dem Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka”. £¹cznie w ramach
turnieju rozegraliœmy 5 meczów(z Sulechowem; Dzier¿oniowem;
Œwiebodzicami „A”; Œwiebodzicami „B”; Ziêbicami) oraz dodatkowo
2 mecze ligowe (z Kobierzycami i Ziêbicami). Doznaliœmy jednej
pora¿ki w turnieju  z zespo³em UKS „Victoria SP 3” Œwiebodzice „A”
natomiast pozosta³e mecze zakoñczy³y siê naszymi zwyciêstwami.
Najbardziej wartoœciowy wynik to wygrana 16:10 z zespo³em UKS
„Victoria  SP 3” Œwiebodzice „B” (V klasa), gdy¿ zagraliœmy sk³adem
kl. IV/V. W przysz³ym sezonie ligowym bêdzie to nasz g³ówny rywal
w Klubowych Mistrzostwach Dolnego Œl¹ska. Mecze ligowe z Kobierzy-
cami przegraliœmy 8:20, natomiast z Ziêbicami wygraliœmy 20:3.
Ostatecznie w turnieju zajêliœmy 2 miejsce. Zespó³ otrzyma³ okaza³y
puchar, wszystkie zawodniczki otrzyma³y srebrne medale. 

Dru¿yna wyst¹pi³a w sk³adzie (w nawiasie klasa) – Justyna Jamry
(VI); Katarzyna Chojnicka (V); Adrianna Dziedzic (V); zawodniczki pola
gry: Klaudia ¯elichowska (VI); Sylwia Bodes (VI); Agata Rudnicka(VI);
Monika Ogonowska(VI); Kinga Michalska (VI); Karolina
Matuszewska(VI); Angelika Czajkowska(VI); Angelika Kotala (VI);
Weronika Franczak (VI); Aleksandra Roztoczyñska (VI); Agnieszka
Andreasik (V); Aleksandra Siuda (V); Klaudia Rak(V); Sandra Jaworska (V);
Dominka Rudnicka (IV); Anna Krasoñ (IV); Martyna Roztoczyñska (V). 
Atrakcj¹ turnieju by³a mo¿liwoœæ darmowego skorzystania z basenu
znajduj¹cego siê w kompleksie œwiebodzickiego OSiR-u.

A.M.

PRACOWITY TYDZIEÑ W PI£CE R CZNEJ DZIEWCZ•T Z SP 4
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O przemocy domowej i rówieœniczej

oraz ich konsekwencjach mówili uczest-

nicy spotkania pn. „Przemoc a demora-

lizacja”, jakie odby³o siê 13 marca 

w chojnowskim komisariacie. 

- Do udzia³u w wyk³adach zaprosi³em

pedagogów szkó³ z terenu miasta i gminy -

mówi prowadz¹cy zajêcia st. asp. Dariusz

Cichoñ. – To jedna z wielu form

prewen-cji jak¹ nasz komisariat

prowadzi od kilku lat. Obok spotkañ z

najm³odszymi mieszkañcami Chojnowa

poprzez ucz-niów szkó³ podstawowych i

gimnazjalnych organizujemy tak¿e

spotkania z na-uczycielami i szkolnymi

pedagogami. Ma to s³u¿yæ nie tylko

edukacji, ale i in-tegracji œrodowiska

oraz nawi¹zaniu wspó³pracy.

Wiele œrodowisk aprobuje przemoc 

w domu. Œwiadcz¹ o tym chocia¿by po-

wszechnie panuj¹ce mity, ¿e np. to co

dzieje siê w czterech œcianach, to sprawa

domowników, ¿e przemoc jest wtedy,

gdy s¹ widoczne œlady na ciele ofiar, ¿e

osoby u¿ywaj¹ce przemocy musz¹ byæ

chore psychicznie.

Wszystkie mity przekonuj¹ o s³usznoœci

braku reakcji ze strony œwiadków prze-

mocy, ofiary zmuszaj¹ do milczenia, 

a sprawców utwierdzaj¹ w przekonaniu

o bezkarnoœci ich czynów.

Przemoc rówieœnicza ma nieco inny

cha-rakter i pod³o¿e. Dzieci najczêœciej

nie przyznaj¹ siê doros³ym, ¿e doœwiad-

czaj¹ przemocy. Przyczyny tego mog¹

byæ ró¿ne: lêk przed sprawcami; obawa,

¿e nikt nie uwierzy; brak wiary w

p o m o c

i zmianê takiej sytuacji; poczucie winy,

a nawet wstyd. 

Uczestnicy spotkania dowiedzieli siê

m.in. jak rozpoznawaæ sygna³y, mówi¹-

ce o stosowaniu przemocy, jak zapobie-

gaæ agresji i jak pomóc ofierze.

opr. eg

O agresji w domu i poza nim
* 8 marca funkcjonariusze Komisariatu

Policji w Chojnowie zatrzymali na gor¹-

cym uczynku przestêpstwa mieszkañca

naszego miasta, który powybija³ szyby okien

klatki schodowej budynku mieszkalnego

przy ul. Kiliñskiego.

* 9 marca na wniosek KP w Chojnowie

Prokuratura Rejonowa w Z³otoryi S¹du

Rejonowego zastosowa³a wobec 17.let-

niego mieszkañca Chojnowa œrodek zapo-

biegawczy w postaci tymczasowego aresz-

towania za dokonanie dzieñ wczeœniej, roz-

boju na nieletnim mieszkañcu Osetnicy. 

* 10 marca funkcjonariusze chojnowskiej

policji zatrzymali 20.letniego mieszkañca

Osetnicy, który dokona³ w Chojnowie

przy ul. Samorz¹dowej rozboju na 32.let-

niej mieszkance Boles³awca. Sprawca

zabra³ pokrzywdzonej torebkê, w której

by³y do-kumenty i pieni¹dze. W

bezpoœrednim poœcigu rzeczy odzyskano.

Kilka dni temu z³otoryjscy policjanci za-

bezpieczyli prawie 1600 porcji marihuany 

i zatrzymali dwóch chojnowian.

Do zdarzenia dosz³o, kiedy funkcjona-

riusze S³u¿by Celnej zatrzymali w Z³oto-

ryji do kontroli samochód marki ford Eskort.

Kierowca i pasa¿er, obydwaj 27 letni

mieszkañcy Chojnowa byli ca³kowicie

zaskoczeni gdy funkcjonariusze ujawnili

na tylnym siedzeniu torbê z prawie 800

gramami marihuany i kieszonkow¹ wagê

elektroniczn¹. Policjanci przeszukali obyd-

wu mê¿czyzn i zabezpieczyli przy nich

wo-reczki strunowe tzw. dilerki oraz spor¹

iloœæ gotówki w polskiej walucie.

Policjanci dokonali równie¿ przeszukania

w miejscu zamieszkania zatrzymanych

mê¿czyzn, gdzie ujawnili marihuanê.

Obydwaj mê¿czyŸni zostali zatrzymani 

w z³otoryjskim areszcie, a samochód za-

bezpieczono na policyjnym parkingu. 

W trakcie przes³uchania mê¿czyŸni nie

przyznali siê do posiadania narkotyków.

Zatrzymani zostali doprowadzeni przed s¹d

z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. 

Z ksi¹¿ki
wydarzeñ kp

Chojnowscy 
dilerzy?



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 6/646 13

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.

MMMMIIIIEEEEJJJJSSSSKKKKIIII     DDDDOOOOMMMM    KKKKUUUULLLLTTTTUUUURRRRYYYY
ul. Ma³achowskiego 5, tel. 076-818-86-

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 KSI•¯KI

W bibliotece powstaje Dyskusyjny Klub

Ksi¹¿ki. Wszystkich zainteresowanych

serdecznie zapraszamy. Szczegó³owe infor-

macje – Anna Kopyra, Dzia³ dla Doros³ych.

BIBLIOTECZNE NOWOŒCI

Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:

Dorota Zawadzka - “I TY MO¯ESZ

MIEÆ SUPERDZIECKO”

Autorka, telewizyjna superniania z TVN, z wy-

kszta³cenia jest pedagogiem oraz psycholo-

giem rozwojowym z piêtnastoletnim do-

œwiadczeniem zawodowym. W swojej ksi¹¿-

ce przedstawia nowy, precyzyjny scenariusz

zgodnej wspó³pracy rodziców i dzieci. Dziêki

niemu w ³atwy sposób mo¿na nauczyæ siê

prostych technik postêpowania z dzieæmi,

gdy ich zachowanie wymyka siê spod kon-

troli. Autorka jasno i rzeczowo t³umaczy, jak

postêpowaæ ze swoimi pociechami, aby

ka¿dy wspólnie spêdzony dzieñ przypomina³

radosne niedzielne popo³udnie.

Dzia³ dla Doros³ych:

Konrad Kazimierz Czapliñski - “SANK-

TUARIA W POLSCE”

Niniejszy album prezentuje najwa¿niejsze

polskie sanktuaria maryjne o du¿ym znacze-

niu religijnym i wysokich walorach artysty-

cznych, stanowi¹ce zarazem oazê ciszy, spoko-

ju i modlitwy. Przedstawiono w nim tak¿e inne

miejsca kultu, jak Górê œw. Anny czy archika-

tedrê gnieŸnieñsk¹ z relikwiami œw. Wojciecha.

Autor zdjêæ jest znanym w Polsce i za granic¹

artyst¹ fotografikiem. Zamys³ wydania ta-

kiego albumu zrodzi³ siê ju¿ podczas pierw-

szej pielgrzymki Jana Paw³a II do Polski 

w 1979 r.

Ksi¹¿ka udostêpniana jest w czytelni.

Marek £aziñski - “O PANACH I PANIACH:

polskie rzeczowniki tytularne i ich asyme-

tria rodzajowo-p³ciowa”

Autor w ciekawy i nowatorski sposób przed-

stawia system tytu³ów grzecznoœciowych 

w polszczyŸnie. Interesuj¹cy wywód zobrazo-

wany jest licznymi przyk³adami z Korpusu

Jêzyka Polskiego PWN – zbioru 100 milio-

nów s³ów z ró¿nych tekstów polszczyzny –

oraz oparty na eksperymentach psycholing-

wistycznych. Marek £aziñski uwzglêdni³

najnowsz¹ literaturê przedmiotu, a polsz-

czyznê sportretowa³ na szerokim tle innych

jêzyków.

Hanna Karolak - “DUŒKA: opowieœæ 

o Darii Trafankowskiej”

Daria Trafankowska (1954-2004), aktorka,

przez 25 lat wierna scenie.

Ksi¹¿ka Hanny Karolak - autorki esejów 

o sztuce, teatrze, literaturze – jest prób¹

pokazania osoby niezwyk³ej, prób¹ dotarcia

do istoty zjawiska, jakim by³a Duœka, z jej

dobroci¹ i czu³oœci¹ dla œwiata. Autorka

mia³a œwiadomoœæ, ¿e pisanie o kimœ po pros-

tu dobrym, przyjaznym, pe³nym wewnêtrz-

nego œwiat³a jest zadaniem trudnym, grozi

bowiem nadmiern¹ afektacj¹ lub tworzeniem

banalnej laurki. Ale ksi¹¿kê o Darii czyta sie

z zapartym tchem – jest ona pasjonuj¹ca

zarówno dla tych, którzy znali j¹ osobiœcie,

jak i tych, którym znana by³a tylko z ekranu.

Niezwykle sympatyczny

konkurs wokalny dla dzie-

ci szkó³ podstawowych 

i m³odzie¿y gimnazjalnej,

czyli „Rozœpiewane nut-

ki”, doczeka³ ma³ego ju-

bileuszu. W najbli¿sz¹ so-

botê (24 marca) odbêdzie

siê ju¿ pi¹ta edycja. 

Ponad 50 zg³oszonych wy-

konawców, w tym kilka

chórów, sprawi³o, ¿e Miej-

ski Dom Kultury zdecydo-

wa³ o ograniczeniu prezen-

tacji do jednego utworu, 

a i tak impreza potrwa

dobrych kilka godzin.

Wszystkich chêtnych

zapraszamy do sali

widowiskowej MDK 

w sobotê od godz.

10.00. Wstêp wolny.

Relacja z wokalnych spot-

kañ w nastêpnym wydaniu

„G.Ch.”

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 gór-
sk¹ w Sudetach Zachodnich o powierzch-
ni ponad 80 km i wysokoœci maksy-
malnej 945 m n.p.m (Skalnik). Geologicz-
na przesz³oœæ tych terenów jest zamierzch-
³a i niezwykle bogata. Po³udniow¹ 
i wschodni¹ czêœæ Rudaw buduj¹ staro-
paleozoiczne ³upki, gnejsy, granitognej-
sy, ska³y wulkaniczne i organiczne, na-
tomiast 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 do-
strzegaj¹c uroki tych miejsc o ka¿dej
porze dnia i roku od lat próbuje zatrzy-
maæ je na fotografiach. Efektem jest
prezentacja najlepszych jego prac,
które mieszkañcy Chojnowa mog¹
ogl¹daæ do koñca marca.

Skalny Œwiat Rudaw Janowickich
- fotografie Mariana Bochenka

Rozœpiewane nutki – pi¹ta edycja!
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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

DOMY MIESZKANIA LOKALE

Sprzedam dom piêtrowy, podpiwniczo-

ny z gara¿em, 5 pokoi, hol, kuchnia, jadal-

nia, 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. 

Sprzedam dom jednorodzinny w Choj-

nowie o pow. 110 m2, dzia³ka 520 m2.

Wiadomoœæ: tel. 0509-213-620, 0509-348-745. 

Kupiê lokal w centrum Chojnowa.

Wiadomoœæ: tel. 0608-697-472.

US£UGI

Zlecê solidnej firmie kapitalny remont

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

Us³ugi ogólnobudowlane. Wiadomoœæ:

tel. 0698-645-373.

PRACA

Mistrz budownictwa poszukuje pracy –

remonty kapitalne (budynek od stanu „0”).

Wiadomoœæ: tel. (076) 819-63-31.

Zak³ad naprawczy poszukuje serwisanta.

Wymagania – wykszta³cenie œrednie tech-

niczne, prawo jazdy kat. B. Oferujemy sta-

bilne warunki pracy, zlecenia na miejscu 

i na terenie Dolnego Œlaska. Wiadomoœæ:

tel. (076) 819-15-76 lub 0696-471-783.

INNE

Dzia³ki budowlane w Chojnowie – 30 z³

+ 22% VAT za 1m2. 

Wiadomoœæ: tel. 0694-876-456 po godz.

16.00.

Sprzedam plac pod budowê w miejsco-

woœci Bia³a. Wiadomoœæ: tel. (076) 819-60-77.

Tanio sprzedam garnitur komunijny na

wzrost 140 cm. Wiadomoœæ: tel. 0692-158-726.

OG£OSZENIA DROBNE ""AA ll lleess ""     
- us³ugi ogólnobudowlane

EEEEddddwwwwaaaarrrrdddd    ZZZZiiiieeeellll iiiiññññsssskkkkiiii
przyjmie zlecenia 

na prace budowlane

³azienki, glazurnictwo,

panele,

remonty mieszkañ,

ocieplenia budynków,

hydraulika,

sufity podwieszane,

malowanie,

tapetowanie,

szpachlowanie,

oraz inne prace budowlane

Kontakt - tel. 607-207-940;

(076) 819-18-89

Renomowana w³oska firma kosmetyczna,
dzia‡aj„ca w sektorze farmaceutycznym ZATRUDNI

DERMOKONSULTANTKI

DO NOWEGO CENTRUM HANDLOWEGO W LEGNICY
tylko zainteresowani proszeni s„ o skontaktowanie siŒ pod nr tel. 071/ 333-72-42 lub 071/

333-75-35 w godzinach : 9-11 oraz 15-17
lub przes‡anie CV z aktualnym zdjŒciem na adres e-mail:

rekrutacja@cosmeticidora.com, http:/ / www.cosmeticidora.com/pl/
Prosimy o podpisanie nastŒpuj„cej klauzuli: � Wyra¿am zgodŒ na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej
ofercie pracy dla potrzeb niezbŒdnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustaw„ z dn.29.08.97 o Ochronie Danych
Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883 z p�zn. Zm.)�.

Wymagania:
wykszta‡cenie min. �rednie
wiek 22- 40 lat
komunikatywno��, wysoka kultura
osobista
energiczno��
silne nastawienie na realizacjŒ
cel�w

Oferujemy:
atrakcyjne wynagrodzenie uzale¿nione od
osi„gniŒtych wynik�w
szeroki pakiet szkoleæ
mo¿liwo�� podnoszenia kwalifikacji (specja-
listyczne szkolenia z certyfikatami)
rozw�j zawodowy
do dyspozycji sprzŒt diagnostyczny 
do w‡os�w i sk�ry g‡owy
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Wa¿ne numery telefonów

Urz¹d Miejski w Chojnowie – 076 818 82 85

MOPS – 076 818 82 18

Pogotowie Ratunkowe –      999; 076 818 83 33

Stra¿ Po¿arna – 998 076 819 64 71

Policja – 997; 076 818 86 80

Pogotowie wodno-kanalizacyjne – 

994; 076 818 83 70

Pogotowie gazowe – 992; 076 850 90 00

Pogotowie energetyczne –    991; 076 818 82 83

Informacja PKP – 076 866 95 42

Informacja PKS – 076 818 84 76

Cmentarz (administrator) –          076 818 76 89

0601 143 831

Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ 

– 076 818 86 81

ChZGKiM – 076 818 83 70

Przychodnia Rejonowa            – 076 818 85 14

I. Do konkursu mo¿e przyst¹piæ: 
1. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który: 
a) ukoñczy³ studia wy¿sze magisterskie i posiada
przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje
do zajmowania stanowiska nauczyciela w gim-
nazjum;
b) ukoñczy³ studia wy¿sze lub studia podyplomo-
we z zakresu zarz¹dzania albo kurs kwalifika-
cyjny z zakresu zarz¹dzania oœwiat¹, prowadzo-
ny zgodnie z przepisami w sprawie placówek
doskonalenia nauczycieli;
c) posiada co najmniej piêcioletni sta¿ pracy pe-
dagogicznej na stanowisku nauczyciela lub piê-
cioletni sta¿ pracy dydaktycznej na stanowisku
nauczyciela akademickiego;
d) w okresie piêciu lat bezpoœrednio przed powie-
rzeniem stanowiska dyrektora uzyska³ co najmniej
dobr¹ ocenê pracy w przedszkolu, szkole lub
placówce, a w przypadku nauczyciela akademickie-
go - pozytywn¹ ocenê pracy w okresie ostatnich
czterech lat pracy w szkole wy¿szej, je¿eli sta-
nowisko dyrektora obejmuje bezpoœrednio po
ustaniu zatrudnienia w szkole wy¿szej, albo 
w okresie roku bezpoœrednio przed przyst¹pieniem
do konkursu na stanowisko dyrektora uzyska³
pozytywn¹ ocenê dorobku zawodowego;
e) posiada zaœwiadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazañ zdrowotnych do wykonywania
pracy na stanowisku kierowniczym;
f) nie by³ karany kar¹ dyscyplinarn¹, o której
mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. Nr 118,
poz. 1112 z póŸn. zm.), oraz nie toczy siê prze-
ciwko niemu postêpowanie dyscyplinarne;
g) nie by³ karany za przestêpstwo pope³nione
umyœlnie oraz nie toczy siê przeciwko niemu
postêpowanie karne;
h) nie by³ karany zakazem pe³nienia funkcji kierow-
niczych zwi¹zanych z dysponowaniem œrodka-
mi publicznymi, o których mowa w art.31 ust. 1
pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpo-
wiedzialnoœci za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 
z póŸn. zm.).
2. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który
ukoñczy³ studia wy¿sze zawodowe i posiada przy-
gotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zaj-
mowania stanowiska nauczyciela w gimnazjum
i spe³nia wymagania okreœlone w pkt 1 ppkt b-h.
3. osoba niebêd¹ca nauczycielem, która:
a) ukoñczy³a studia wy¿sze magisterskie;
b) posiada co najmniej piêcioletni sta¿ pracy;
c) posiada wykszta³cenie i przygotowanie zawo-
dowe odpowiadaj¹ce zakresowi zadañ placówki;
d) spe³nia wymagania okreœlone w pkt 1 ppkt b i e-h. 
4. nauczyciel mianowany lub dyplomowany,
zatrudniony na stanowisku wymagaj¹cym kwali-
fikacji pedagogicznych w urzêdzie organu admi-
nistracji rz¹dowej, kuratorium oœwiaty, Centrum
Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzami-
nacyjnej i okrêgowych komisjach egzaminacyjnych. 
5. nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlo-
powany lub zwolniony z obowi¹zku œwiadcze-
nia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia
23 maja 1991r. o zwi¹zkach zawodowych (Dz.U. 
z 2001r. Nr 79, poz. 854 z póŸn.zm.), spe³niaj¹cy
wymagania okreœlone w pkt 1 lub 2, z wyj¹t-
kiem wymogu posiadania co najmniej dobrej
oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku
zawodowego. 

II. Oferty osób przystêpuj¹cych do konkursu
powinny zawieraæ:
1/ uzasadnienie przyst¹pienia do konkursu wraz
z koncepcj¹ funkcjonowania i rozwoju gimnazjum;
2/ ¿yciorys z opisem przebiegu pracy zawodo-
wej, zawieraj¹cy w szczególnoœci informacjê o sta-
¿u pracy pedagogicznej - w przypadku nauczy-
ciela lub sta¿u pracy dydaktycznej - w przypadku
nauczyciela akademickiego; 
3/ akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego
lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzaj¹ce
posiadanie wymaganego wykszta³cenia – w przy-
padku osoby bêd¹cej nauczycielem;
4/ dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych oraz
dokumenty potwierdzaj¹ce posiadanie wymaga-
nego sta¿u pracy, wykszta³cenia i przygotowania
zawodowego – w przypadku osoby niebêd¹cej
nauczycielem; 
5/ dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych lub
studiów podyplomowych z zakresu zarz¹dzania
albo zaœwiadczenie o ukoñczeniu kursu kwali-
fikacyjnego z zakresu zarz¹dzania oœwiat¹;
6/ ocenê pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 roz-
porz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagañ,
jakim powinna odpowiadaæ osoba zajmuj¹ca
stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierow-
nicze, w poszczególnych typach szkó³ i placówek;
7/ zaœwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ
zdrowotnych do wykonywania pracy na stano-
wisku kierowniczym; 
8/ oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany
kar¹ dyscyplinarn¹, o której mowa w art. 76 ust. 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.),
oraz nie toczy siê przeciwko niemu postêpowa-
nie dyscyplinarne;
9/ oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany za
przestêpstwo pope³nione umyœlnie oraz nie
toczy siê przeciwko niemu postêpowanie karne;
10/ oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany
zakazem pe³nienia funkcji kierowniczych zwi¹-
zanych z dysponowaniem œrodkami publiczny-
mi, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.);
11/ oœwiadczenie, ¿e kandydat wyra¿a zgodê na
przetwarzanie swoich danych osobowych zgod-
nie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101,
poz. 926 ze zm.) w celach przeprowadzenia
konkursu na stanowisko dyrektora. 
III. Wszelkie sporz¹dzone osobiœcie przez kan-
dydata dokumenty winny byæ przez niego w³as-
norêcznie podpisane. Kandydaci sk³adaj¹ orygi-
na³y dokumentów lub urzêdowo poœwiadczone
kopie tych dokumentów. 
IV. Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtej koper-
cie z podanym adresem zwrotnym i telefonem
kontaktowym oraz dopiskiem “Konkurs na sta-
nowisko dyrektora” z zaznaczeniem nazwy szko³y,
w terminie do dnia 24 kwietnia 2007r., na adres
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, pl. Zamkowy 1,
pokój nr 6. 
V. Konkursy przeprowadz¹ w drodze odrêbnych
postêpowañ komisje konkursowe powo³ane
przez Burmistrza Miasta Chojnowa. 
O terminie i miejscu przeprowadzenia postêpo-
wania konkursowego kandydaci zostan¹ powia-
domieni indywidualnie. 

Burmistrz  Miasta Chojnowa og³asza: 

- konkurs na kandydata na stanowisko

Dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Jana Paw³a II w Chojnowie

oraz 

- konkurs na kandydata na stanowisko

Dyrektora Gimnazjum Nr 2 im. Miko³aja Kopernika w Chojnowie

Firma Alken Sp. z o.o., 
przyjmie do pracy osoby

na stanowiska:

- KADROWA;
wymagania: znajomoœæ przepisów prawa pracy,

doœwiadczenie na podobnym stanowisku.

- PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY:
wymagania: minimum œrednie wykszta³cenie.

- KIEROWCA;
wymagania: prawo jazdy kategorii E+C.

- PRACOWNIK PRODUKCYJNY
mê¿czyŸni i kobiety. 

CV i podanie nale¿y kierowaæ na adres:
Firma Alken Sp. z o.o

Rokitki 79a
59-226 Chojnów, tel. 76 819 66 22

e-mail: alken@alken.pl



KKoolleejjnnaa  kkaaddeennccjjaa  MMRRMM  
-  nnaa  sseessjjii  iinnaauugguurraaccyyjjnneejj


