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Na XVI sesji
Tematem wiod¹cym przedostatniej sesji minionego
roku by³ bud¿et na 2008 rok.
Przedstawiony bud¿et pozytywnie zaopiniowa³a
Regionalna Izba Obrachunkowa i komisje sta³e
rady miejskiej.

Niezwyk³e jase³ka
Z g³êbi rynku, przy wtórze g³oœno brzmi¹cej
muzyki wynurza³y siê kolejne postacie,
opowiadaj¹ce znan¹ wszystkim historiê…

Z kolêd¹ w województwie
To ju¿ tradycja. Uczniowie Szko³y Podstawowej
nr 4 od kilku lat w okresie przedœwi¹tecznym
wyje¿d¿aj¹ z kolêd¹ i ¿yczeniami do w³adz
naszego województwa.

Profilaktyka w Gimnazjum nr 2
Tradycj¹ szkolnych spotkañ z rodzicami s¹ krótkie
profilaktyczne dramy. £atwiej bowiem o ekspresjê
na scenie ni¿ o szczer¹ rozmowê w domu,
lub rozmowê w cztery oczy ucznia z doros³ym.
czarnyniebieskiczerwonyżółty

Chojnowskie rozmaitoœci
Z prac wydzia³ów
Wydzia³ RG
* og³oszono przetarg nieograniczony na budowê ul. £u¿yckiej,
* og³oszono przetarg nieograniczony na
budowê ogrodzenia rozbudowywanej czêœci
cmentarza komunalnego i na modernizacjê
kaplicy cmentarnej,
* og³oszono przetarg nieograniczony na wymianê stolarki okiennej w Gimnazjum nr 2 - II etap,
* przygotowywany jest przetarg nieograniczony
na pe³nienie funkcji in¿yniera kontraktu dla
inwestycji pod nazw¹ „budowa miêdzyszkolnego basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie”.

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
/j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póŸ. zm./
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
tut. Urzêdu:
1) w dniach od 19.12.2007 r. do 09.01.2008 r.:
- wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda¿y na rzecz najemców
po³o¿onych przy ul. Grunwaldzkiej 12
i ul. Kiliñskiego 6 w Chojnowie (Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia
19 grudnia 2007 r. Nr 150/2007).
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami
winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim
w Chojnowie w terminie do dnia 30.01.2008 r.

Œmieci dro¿ej¹
Od pierwszego stycznia wzros³y op³aty za korzystanie ze sk³adowiska odpadów. Dla zwyk³ego obywatela znaczy to tyle, ¿e podro¿ej¹
op³aty za wywóz nieczystoœci. Od nowego roku
firmy wywozowe, za tonê œmieci, która trafia
na wysypisko musz¹ p³aciæ 75 z³, wczeœniej
za te same nieczystoœci op³ata wynosi³a
z³otych 15.
W praktyce, mieszkañcy lokatorzy bloków
wielorodzinnych bêd¹ p³aciæ o nieca³e 2 z³
wiêcej, w³aœciciele domów jednorodzinnych
za odbiór koszy o poj. 0,11m3 zap³ac¹ nie jak
dotychczas 10 a 13 z³.
Podwy¿ki dotycz¹ odpadów niesegregowanych. Jeœli nauczymy siê dzieliæ nasze œmieci
i wrzucaæ do odpowiednich pojemników,
pozwoli to d³u¿ej korzystaæ z miejskiego wysypiska, a to z kolei bêdzie mia³o wp³yw na
cenê naszych œmieci niesegregowanych.

Chodniki nie tylko miejskie
S³u¿by miejskie przypominaj¹ w³aœcicielom
prywatnych posesji, ¿e w obrêbie ich dzia³ki,
chodnik przylegaj¹cy do ogrodzenia jest przy-
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porz¹dkowany parceli. W zwi¹zku z tym do
w³aœcicieli domku nale¿y dba³oœæ o estetykê
tego odcinka chodnika, a w okresie zimowym
zabezpieczenie prawid³owego ci¹gu pieszego
nie stwarzaj¹cego zagro¿enia dla przechodniów.
Œniegu wprawdzie jeszcze aura nam sk¹pi,
ale pojawia siê ju¿ go³oledŸ i nie wszyscy
pamiêtaj¹ o posypaniu „swojej czêœci” chodnika piaskiem czy usuniêciu z niego lodu.

XVI WOŒP
Oko³o 80 wolontariuszy wyruszy rankiem 13
stycznia br. na teren miasta i gminy, by wspólnie z mieszkañcami wesprzeæ XVI ju¿ fina³
Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy.
Siedzibê sztabu i miejsce muzycznych prezentacji ustalono tradycyjnie w Miejskim

Parking dla pacjentów
Oddany do u¿ytku jeszcze w paŸdzierniku
2006 roku parking na ty³ach budynku przychodni rejonowej mia³ odci¹¿yæ ul. Legnick¹
na wysokoœci przychodni i pomóc mieszkañcom w swobodnym parkowaniu. Wydaje siê,
¿e niewielu chojnowian ma tê œwiadomoœæ,
bo ul. Legnicka wci¹¿ zastawiana jest samochodami, a plac parkingowy na ogó³ stoi pusty.
Wje¿d¿aj¹c ulic¹ Kazimierza Wielkiego, od
strony ulicy Grodzkiej, bez problemu ustawimy
swój pojazd na jednym z jedenastu dostêpnych miejsc parkingowych.

Domu Kultury. Od godz. 16.00 rozpoczn¹ siê
wystêpy m³odych wokalistów, tancerzy
i showmanów, po 17.00 planowana jest licytacja
orkiestrowych gad¿etów, a od 18.00 na scenie
pojawi¹ siê rodzime zespo³y rockowe. Wszystkich
chêtnych do wsparcia akcji Jurka Owsiaka
i przy³¹czenia siê do ratowania dzieci ze schorzeniami laryngologicznymi serdecznie zapraszamy.

Œwietlna fontanna

System Informacji Miejskiej
Pod tym powa¿nie brzmi¹cym zwrotem kryj¹
siê s³upki z szyldami nazw ulic i placówek
wskazuj¹ce miejsce tych¿e. Montowane od
kilku tygodni na skrzy¿owaniach miejskich,
ciesz¹ oko estetyk¹ – pytanie tylko jak d³ugo?
Chojnowscy wandale s¹ bardzo aktywni
i ka¿de novum w mieœcie, to pretekst do dewastacji. Patrz¹c jednak z optymizmem w rozpoczynaj¹cy siê kolejny rok, miejmy nadziejê, ¿e i ludzkiej bezmyœlnoœci w nowym
roku bêdzie mniej.

Nadpalona podstawa œwi¹tecznej fontanny
wzbudzi³a wœród mieszkañców Chojnowa
nad wyraz g³êbokie oburzenie. Nikt z przechodz¹cych obok zniszczonego urz¹dzenia
nie potrafi³ powstrzymaæ siê od komentarza,
czêsto ostrego i niecenzuralnego. Trudno siê
dziwiæ. Efektowna fontanna by³a niew¹tpliw¹
atrakcj¹ tegorocznego wystroju centrum miasta.
W sylwestrow¹ noc, prawdopodobnie od petardy, os³ona podestu wykonana z ³atwopalnego tworzywa zapali³a siê. Na szczêœcie stopi³a
siê niewielka czêœæ ca³ej konstrukcji i jest
nadzieja, ¿e po odtworzeniu, fontanna wróci
na swoje miejsce – jeszcze w tym karnawale.

Kolejne DZI-WNU
20 stycznia (niedziela) o godz. 17.00 miejski
Dom Kultury w Chojnowie zaprasza wszystkich seniorów na DZI-WNU, czyli czwarte
ju¿ spotkanie, w którym z okazji Dnia Babci
i Dnia Dziadka, DZIadkom zaprezentuj¹ siê
WNUki. W oryginalnej galerii portretów seniorów bêdzie mo¿na próbowaæ odnaleŸæ
skreœlon¹ rêk¹ najm³odszych sw¹ podobiznê,
pos³uchaæ wierszy i piosenek, a gdy si³a wzruszeñ siêgnie zenitu – uczestniczyæ w koncercie Moniki Gruszczyñskiej (sopran) – artystki
scen wroc³awskich, która przypomni wiecznie m³ode przeboje lat 20-tych i 30-tych ubieg³ego stulecia.

Administrator cmentarza
informuje...
Administrator cmentarza komunalnego w Chojnowie przypomina osobom opiekuj¹cym siê
grobami swoich najbli¿szych o wykupie miejsc
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Chojnowskie rozmaitoœci
po 20 latach. Zarz¹dca dzia³aj¹c zgodnie
z Ustaw¹ ma prawo do likwidacji niewykupionej parceli bez powiadomienia rodziny i powtórnego pochówku na tym miejscu.
Zainteresowane osoby proszone s¹ o zg³oszenie siê do biura zarz¹dcy przy ul. Parkowej 1.
Bli¿sze informacje mo¿na te¿ uzyskaæ pod
numerem telefonu (076) 818-76-89.

Wolne terminy w Domu
Chemika
W zwi¹zku z przesuwaj¹cym siê terminem
rozpoczêcia prac remontowych w Domu Chemika, informujemy, ¿e przyjmowane s¹ podania
na rezerwacjê sali w miesi¹cach kwiecieñ,
maj, czerwiec. Zainteresowani uzyskaj¹
informacjê pod numerem tel. (076) 818-72-92
w godzinach 7.00-15.00.

Psia sprawa
Biegaj¹ „samopas”, brudz¹, mog¹ byæ niebezpieczne - nasze niedopilnowan e czworono¿ne pupile mog¹ przysporzyæ nam niema³ych
k³opotów. Ka¿dy w³aœciciel psa zdaje sobie
sprawê, ¿e posiadanie zwierzaka to obowi¹zek
i odpowiedzialnoœæ, ale w praktyce jakoœ wielu
o tym zapomina.

Przepisy dotycz¹ce obowi¹zków w³aœcicieli
psów reguluje g³ównie miejskie prawo. Uchwa³a
o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku na terenie
miasta Chojnowa, z dnia 29 czerwca 2005 r.
w rozdziale 4 mówi w³aœnie o obowi¹zkach
w³aœcicieli zwierz¹t domowych:
* Osoby bêd¹ce w³aœcicielami lub opiekunami psów i innych zwierz¹t domowych s¹ zobowi¹zane do sprawowania w³aœciwej opieki
nad tymi zwierzêtami, w szczególnoœci nie
pozostawiania ich bez dozoru, je¿eli zwierzêta
nie s¹ na uwiêzi lub nie znajduj¹ siê w pomieszczeniach zamkniêtych b¹dŸ terenie ogrodzonym w sposób uniemo¿liwiaj¹cy ich samodzielne wydostanie siê.
* Zakazuje siê szczucia psami lub doprowadzania ich do stanu, w którym mog¹ staæ siê
niebezpieczne dla ludzi lub zwierz¹t.
* Na tereny u¿ytku publicznego psy mog¹ byæ
wyprowadzane tylko na smyczy. Zwolnienie
psa ze smyczy jest dozwolone pod warunkiem,
¿e pies ma kaganiec, a w³aœciciel (opiekun)
ma mo¿liwoœæ sparowania bezpoœredniej kontroli nad jego zachowaniem.
* Zakazuje siê wprowadzania psów lub innych
zwierz¹t do obiektów u¿ytecznoœci publicznej,
na place zabaw, tereny szkolne oraz placówek
handlowych lub gastronomicznych, je¿eli

zakaz taki wynika z wyraŸnego oznakowania
dokonanego przez w³aœciciela nieruchomoœci
(placówki lub obiektu).
* W³aœciciele zwierz¹t domowych s¹ zobowi¹zani
do usuniêcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeñ na klatkach schodowych lub innych pomieszczeniach budynków s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego, a tak¿e na terenach u¿ytku publicznego,
takich jak ulice, chodniki i tereny zieleni miejskiej.
* Zakazuje siê wprowadzania psów do piaskownic
i innych urz¹dzeñ s³u¿¹cych do zabawy dla dzieci.
Egzekwowaniem tego prawa zajmuje siê policja,
która jednoczeœnie, w tego typu przypadkach,
kieruje siê tak¿e kodeksem wykroczeñ.
Artyku³ 77 KW mówi, ¿e kto nie zachowuje
zwyk³ych lub nakazanych œrodków ostro¿noœci
przy trzymaniu zwierzêcia, podlega karze
grzywny do 250 z³ albo karze nagany.
Tysi¹c z³otych zap³aci ten, kto przez dra¿nienie lub p³oszenie doprowadza zwierzê do
tego, ¿e staje siê niebezpieczne.
Chojnowska policja zapowiada, ¿e w tym roku
„psia sprawa” bêdzie jedn¹ z priorytetowych.
Liczne skargi na uci¹¿liwoœæ i zagro¿enie spowodowane nieodpowiedzialnoœci¹ w³aœcicieli
psów spowodowa³y, ¿e funkcjonariusze bacznie
bêd¹ obserwowaæ posiadaczy czworonogów
i karaæ zgodnie z przepisami.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA

og³asza
drugi przetarg ustny nieograniczony na dzier¿awê gruntu
stanowi¹cego w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów
o pow. 6,75 m2, po³o¿onego na targowisku miejskim
w Chojnowie przy ul. Grodzkiej z przeznaczeniem na prowadzenie
dzia³alnoœci handlowej (kiosk nietrwale zwi¹zany z gruntem).

og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzier¿awê gruntu
stanowi¹cego w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów o pow. 5 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 - 200,00 z³
(w tym VAT 22 %).
Wadium - 40,00 z³.
Okres dzier¿awy - czas nieoznaczony.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 12 lutego 2008 r. o godz 11.00
w lokalu nr 11 znajduj¹cym siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie.
W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby fizyczne i osoby prawne, je¿eli
wp³ac¹ w kasie tut. Urzêdu lub na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
Nr 55864400000001490620000040 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie,
Rynek 18/19 wadium do dnia 6 lutego 2008 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. Og³oszenia o przetargach
organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu dzier¿awnego - 150,00 z³
(w tym VAT 22 %).
Wadium - 30,00 z³.
Okres dzier¿awy - czas nieoznaczony.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 12 lutego 2008 r. o godz 12.00 w lokalu
nr 11 znajduj¹cym siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie.
W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby fizyczne i osoby prawne,
je¿eli wp³ac¹ w kasie tut. Urzêdu lub na konto Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie Nr 55864400000001490620000040 Bank Spó³dzielczy
w Chojnowie, Rynek 18/19 wadium do dnia 6 lutego 2008 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. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne
s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Na XVI sesji
Tematem wiod¹cym przedostatniej sesji minionego roku by³ bud¿et na 2008 rok.
Prezentuj¹c dokument finansowy, burmistrz,
poinformowa³, ¿e przysz³oroczne dochody
planuje siê w wysokoœci 33.956.318 z³, a wydatki w wysokoœci 39.740.076 z³. Powsta³y
deficyt zostanie sfinansowany emisj¹ obligacji komunalnych.
Przyjête do bud¿etu dochody pocz¹wszy od
roku 2008 podzielone zosta³y na dochody
maj¹tkowe i dochody bie¿¹ce. W bud¿ecie
zaplanowano dochody maj¹tkowe w kwocie
5.450.457 z³, na które sk³adaj¹ siê dochody ze
sprzeda¿y maj¹tku, przekszta³cenia prawa
u¿ytkowania wieczystego na w³asnoœæ oraz
dotacje celowe na realizacjê zadañ inwestycyjnych.
Dochody bie¿¹ce przyjêto do bud¿etu w kwocie
28.505.861 z³. Z tej kwoty dochody w³asne
(tj. wp³ywy z podatków, wp³ywy z op³at,
dotacje z bud¿etu innych jednostek samorz¹du
terytorialnego oraz inne wp³ywy stanowi¹ce
dochód gminy, uiszczane na podstawie odrêbnych przepisów) stanowi¹ kwotê 14.025.192 z³,
natomiast subwencja oœwiatowa, wyrównawcza
i równowa¿¹ca stanowi¹ kwotê 10.024.692z³.
Dotacje celowe z bud¿etu pañstwa zaplanowano na kwotê 4.456.040 z³.
Na wydatki bie¿¹ce, dotacje i wydatki inwestycyjne w szko³ach, przedszkolach, œwietlicach
szkolnych i sto³ówkach zabezpieczono kwotê
18.089.581 z³.
Wy¿ej wymienione zadania oœwiatowe bêd¹
realizowane w czêœci z przyznanej subwencji

oœwiatowej na kwotê 6.720.766 z³ oraz
w czêœci ze œrodków samorz¹dowych na
kwotê 11.368.815 z³.
Na pomoc spo³eczn¹ zaplanowano wydatki
w wysokoœci 6.415.974 z³, które bêd¹ realizowane z planowanej dotacji w kwocie 4.425.400 z³
oraz ze œrodków samorz¹dowych w wysokoœci
1.990.574 z³.
Na realizacjê zadañ z zakresu gospodarki komunalnej zaplanowano 7.964.620 z³. Z kwoty
tej, przeznaczono 1.846.620 z³ na utrzymanie
porz¹dku i estetyki miasta, finansowanie prac
interwencyjnych, na opracowanie dokumentacji technicznych.
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W dziale tym na zadania inwestycyjne zaplanowano ogó³em 6.118.000 z³. W sumie na
realizacjê inwestycji w 2008r. zarezerwowano
œrodki finansowe w wysokoœci 13.849.085 z³.
Przeznaczone one bêd¹ m.in. na pierwszy
etap budowy basenu, adaptacjê Domu Schrama
na Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji,
budowê ul. £u¿yckiej i Rzemieœlniczej, budowê
i modernizacjê oœwietlenia ulic.
Burmistrz podkreœli³, ¿e bud¿et 2008 r. jest
bud¿etem wyj¹tkowo rozwojowym i oczekiwanym przez spo³ecznoœæ lokaln¹. Wielkoœæ
œrodków finansowych zaplanowanych na
wykonanie zadañ inwestycyjnych, jest zdecydowanie wiêksza od œrodków planowanych w latach
poprzednich, a w porównaniu do roku ubieg³ego wzrasta o ponad 100%.
Przedstawiony bud¿et pozytywnie zaopiniowa³a Regionalna Izba Obrachunkowa i komisje sta³e rady miejskiej.
Ta sesja by³a tak¿e sesj¹ podsumowañ. Sprawozdanie z dzia³alnoœci w okresie dwunastu
miesiêcy z³o¿y³y poszczególne komisje rady,
poinformowano tak¿e o planach pracy na rok
bie¿¹cy.
Ostatnia sesja minionego roku odby³a siê 31
grudnia i dotyczy³a zmian w bud¿ecie.

***
Sprawozdanie z pracy
Burmistrza Miasta Chojnowa
w okresie od dnia 25 paŸdziernika
2007 r. do dnia 24 grudnia 2007 r.
Z zakresu Wydzia³u Rozwoju
Gospodarczego m.in.:
1. Og³oszono przetargi:
- IV przetarg nieograniczony na budowê ul. £u¿yckiej,
- II przetarg nieograniczony na budowê ogrodzenia rozbudowywanej czêœci cmentarza
komunalnego.
2. Zakoñczono budowê i przebudowê sieci
wodno - kanalizacyjnej w ul. M. Sk³odowskiej.
3. Zakoñczono wymianê okien w elewacji
frontowej w Gimnazjum Nr 2.
4. Zakoñczono remont pokrycia dachów sali
gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2.
5. Trwa budowa trybun sportowych na stadionie miejskim.
6. Wykonano projekt budowlany i uzyskano
pozwolenie na budowê ul. Rzemieœlniczej
wraz z sieci¹ kanalizacji ogólnosp³awnej.
7. Wykonano projekt budowlany i uzyskano
pozwolenie na budowê sieci wodno - kanalizacyjnej planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Bielawskiej.
8. Wykonano projekt budowlany i z³o¿ono
wniosek do Starostwa Powiatowego o pozwolenie na budowê sieci wodno - kanalizacyjnej
w rejonie ulic Asnyka, Po³udniowej i Z³otoryjskiej.

9. Z dniem 14.12.2007 r. zakoñczono realizacjê umowy o prace interwencyjne – brukarze
(5 osób).
10. Z dniem 19.12.2007 r. zakoñczono realizacjê umowy o prace interwencyjne – konserwatorzy terenów zielnych (3 osoby).
11. Zakoñczono wymianê nawierzchni chodników ulicy Wojska Polskiego – lewa strona
od ul. Paderewskiego do ul. Parkowej. £¹cznie
wykonano 494 m2.
12. Wykonano chodnik przy posesji na ul. Grottgera 1. £¹cznie wykonano 18 m2.
13. Wykonano czêœæ chodnika ³¹cz¹cego
ul. Paderewskiego z ul. Brzozow¹. £¹cznie
wykonano 103 m2.
14. Uporz¹dkowano dzia³kê komunaln¹ przy
ul. Lubiñskiej – Przelot.
15. Pomalowano pomieszczenie treningowe
dla klubu kolarskiego w Gimnazjum Nr 2.
16. Przeprowadzono rozbiórkê budynków po
by³ym zak³adzie HOSMET przy ul. Koœciuszki
(budynek stolarni i portierni)
17. Wykonano dokumentacjê techniczn¹ na
oœwietlenie uliczne: ul. Bohaterów Powstania
Warszawskiego, ul. Krótkiej, ul. Brzozowej,
ul. Broniewskiego, ul. Grunwaldzkiej, ul. Kiliñskiego, ul. Kochanowskiego i ul. Sempo³owskiej.
18. Rozpoczêto monta¿ tablic systemu informacji miejskiej na terenie miasta.
19. Zakupiono kamieñ drogowy, którym utwardzono i wyrównano nawierzchniê drogi gruntowej na ul. Po³udniowej i ul. Brzozowej.
20. Rozpoczêto wymianê opraw energooszczêdnych oœwietlenia ulicznego.
Z zakresu Wydzia³u Gospodarki
Gruntami i Ochrony Œrodowiska
m.in.:
1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej na
rzecz najemców 9 lokali mieszkalnych przy
zastosowaniu 95% bonifikaty na ³¹czn¹
kwotê 29.237 z³.
2. W wyniku przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano:
- lokal u¿ytkowy o pow. 17,80 m2 po³o¿ony
przy ul. Kolejowej 18 za cenê 52.500 z³.
3. Wydano 38 decyzji na przekszta³cenie prawa
u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci
dla Spó³dzielni Mieszkaniowej „M³odoœæ”
oraz jedn¹ na rzecz osoby fizycznej na ³¹czn¹
kwotê 106.000 z³.
4. Przygotowano i podano do publicznej wiadomoœci w „Gazecie Chojnowskiej” og³oszenia o przetargach na sprzeda¿:
- nieruchomoœci o powierzchni 1,5753 ha
objêtej granicami Legnickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej po³o¿onej przy ul. Okrzei,
- szeœciu dzia³ek pod zabudowê gara¿ow¹
przy ul. Parkowej.
5. Na wniosek gminy w drodze komunalizacji
uzyskano prawo w³asnoœci dzia³ki o powierzchni
0,2018 ha (droga wewnêtrzna), po³o¿onej
w obrêbie ul. Fabrycznej.
6. Wydano dwie decyzje na wygaszenie trwa³ego zarz¹du dla CHZGK i M w Chojnowie
na czêœæ dzia³ki o powierzchni 71 m2 zabudowanej stacj¹ transformatorow¹ przy ul. Kraszewskiego oraz dla MDK w Chojnowie na
czêœæ dzia³ki niezabudowanej o pow. 145 m2.
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Na XVI sesji
7. Wydano 7 decyzji na podzia³ nieruchomoœci:
- przy ul. M³ynarskiej w celu sprzeda¿y dzia³ek w drodze przetargu,
- przy ul. Ma³achowskiego w celu sprzeda¿y
dzia³ki na poprawê warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomoœci oraz w celu
sprzeda¿y w drodze przetargu,
- przy ul. Kiliñskiego na wniosek osoby fizycznej w celu sprzeda¿y dzia³ki,
- przy ul. Okrzei na wniosek osoby prawnej
w celu sprzeda¿y dzia³ki,
- przy ul. Ogrodowej w celu zamiany nieruchomoœci (2 decyzje).
8. Wydano 4 postanowienia w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, które mog¹ powstaæ w wyniku
dzia³alnoœci:
- Firmy „LANT” Henryk Wilkiel Leszno Górne
- œwiadcz¹cej us³ugi w zakresie czyszczenia
separatorów oraz odbioru odpadów po czyszczeniu zbiorników,
- Przedsiêbiorstwa Us³ugowo - Handlowego
„Eksbud” Waldemar W³odarczyk Jaworzyna
Œl¹ska - œwiadcz¹cego us³ugi w zakresie prac
remontowo - budowlanych.

9. Wydano decyzjê o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjê przedsiêwziêcia dla:
- Firmy Us³ugi Projektowe i Nadzoru Inwestorskiego, Stanis³aw Waluœ - przebudowa
sieci wodoci¹gowej oraz budowa sieci wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej, deszczowej
w ul. Bielawskiej.
10. Z zakresu nadzoru nad gospodark¹ drzewostanem:
- przy ul. Legnickiej - wydano 1 decyzjê
zezwalaj¹ca na usuniêcie drzew gatunku d¹b
w oparciu o opiniê dendrologiczn¹ dla Spó³ki
„DRUGA-ŒWITALSKI&SYNOWIE Sp. z o.o.
z siedzib¹ w Poznaniu z obowi¹zkiem nasadzenia 2 sztuk.

Uchwa³a Nr XVI/75/07
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 27 grudnia 2007r.
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych na rok 2008.

d) organizowanie i finansowanie form spêdzania
czasu wolnego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, zawieraj¹cych elementy profilaktyki
uzale¿nieñ (m.in. kolonie, obozy, imprezy plenerowe,
wycieczki, zajêcia sportowe, konkursy, pó³kolonie),
e) umieszczanie w "Gazecie Chojnowskiej" publikacji dot. tej dzia³alnoœci.
2. Wspomaganie dzia³alnoœci prowadzonej przez
instytucje, stowarzyszenia i osoby fizyczne, s³u¿¹cej
rozwi¹zywaniu problemów alkoholowych poprzez:
a) wspieranie i dofinansowywanie kosztów terapii
mieszkañców miasta Chojnowa, prowadzonych przez
podmioty zajmuj¹ce siê statutowo rozwi¹zywaniem
problemów alkoholowych,
b) wspó³pracê z podmiotami realizuj¹cymi programy terapeutyczne i profilaktyczne.
3. Zwiêkszanie dostêpnoœci terapeutycznej i informacji
dla osób uzale¿nionych oraz udzielanie rodzinom,
w których wystêpuj¹ problemy alkoholowe i problemy przemocy domowej, pomocy psychospo³ecznej
i prawnej poprzez:
a) doskonalenie systemu przeciwdzia³ania przemocy
w rodzinie,
b) finansowanie pomocy prawnej,
c) wspieranie dzia³alnoœci œrodowisk wzajemnej pomocy,
d) prowadzenie punktu konsultacyjnego,
e) finansowanie terapii grupowej dla osób wspó³uzale¿nionych,
f) zakup i dystrybucjê materia³ów informacyjnoedukacyjnych,
g) finansowanie szkoleñ z zakresu profilaktyki alkoholowej,
h) wszczynanie postêpowañ przygotowawczych do
s¹du w sprawach o orzeczenie obowi¹zku poddania
siê leczeniu odwykowemu,
i) publikowanie w prasie artyku³ów zwi¹zanych
z profilaktyk¹ uzale¿nieñ.
4. Podejmowanie interwencji w zwi¹zku z naruszeniem
przepisów okreœlonych w art. 131 i art. 15 ustawy
poprzez zg³aszanie policji i prokuraturze wszelkich
stwierdzonych naruszeñ prawa.
5. Finansowanie inwestycji oraz zakupu materia³ów
i sprzêtu niezbêdnych do realizacji celów Programu.
6. Wydawanie opinii, dla organu zezwalaj¹cego na
sprzeda¿ alkoholu, oraz prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zmianami) oraz
art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 paŸdziernika 1082r.
o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z póŸn. zm.)
Rada Miejska Chojnowa uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Uchwala Miejski Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na 2008r., zwany dalej
"Programem".
§ 2.
Celem Programu jest w szczególnoœci:
1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów
alkoholowych na terenie miasta.
2. Zmniejszanie rozmiaru problemów alkoholowych
aktualnie wystêpuj¹cych.
3. Zwiêkszanie skutecznoœci radzenia sobie z problemami alkoholowymi.
4. Zmniejszanie iloœci patologicznych zachowañ spowodowanych nadu¿ywaniem alkoholu.
5. Zmniejszanie degradacji psychofizycznych osób
uzale¿nionych.
6. Promowanie w³aœciwych postaw spo³ecznych.
§ 3.
Ustala siê nastêpuj¹ce zadania Programu oraz
sposoby ich realizacji:
1. Prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoœci informacyjnej i edukacyjnej wp³ywaj¹cej na postawy
i umiejêtnoœci wa¿ne dla zdrowia i trzeŸwoœci,
w szczególnoœci wœród dzieci i m³odzie¿y poprzez:
a) organizowanie i finansowanie szkolnych programów profilaktycznych,
b) systematyczne prowadzenie zajêæ edukacyjnoinformacyjnych i warsztatowych dotycz¹cych problemów uzale¿nienia od alkoholu, nikotyny oraz
problemów przemocy i agresji,
c) prowadzenie i finansowanie grupy terapeutycznej
oraz realizowanie w niej programów opiekuñczoprofilaktycznych i edukacyjnych,
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Z zakresu Wydzia³u Spraw
Obywatelskich m.in.:
1. Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 144 wnioski
o przyznanie dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono 155 wniosków, przyznaj¹c dodatki
mieszkaniowe na kwotê 15.687 z³, (wydano
141 decyzji pozytywnych i 14 decyzji negatywnych). Za miesi¹c XI i XII 2007 wyp³acono

dodatki mieszkaniowe na kwotê 104.229 z³.
2. Dowody osobiste: wydano 670 dowodów
osobistych.
Z zakresu Urzêdu Stanu
Cywilnego m.in.:
1. Wydano:
- 46 decyzji administracyjnych,
- 2 zaœwiadczenia do zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego zagranic¹,
- 12 zaœwiadczeñ do œlubu konkordatowego.
2. Sporz¹dzono:
- 3 akty urodzenia,
- 28 aktów ma³¿eñstwa,
- 30 aktów zgonu.
3. Za³atwiono:
- 143 sprawy z biurem ewidencji ludnoœci i USC,
- 334 wnioski o wydanie odpisów z akt stanu
cywilnego,
- 1 korespondencjê konsularn¹.
4. Sprawdzono oko³o 920 wniosków o wydanie dowodu osobistego.
5. Wys³ano 3 wnioski o nadanie medali za
d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie.
§ 4.
1. Realizacja Programu nast¹pi poprzez:
a) wybór ofert, wniosków dotycz¹cych programów
profilaktycznych, edukacyjno-rozwojowych, rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych itp.,
b) zlecenia.
2. Zadania programowe realizowane bêd¹ m.in. we
wspó³pracy z:
a) placówkami oœwiatowo-wychowawczymi i kulturalnymi,
b) placówkami pomocy spo³ecznej i s³u¿by zdrowia,
c) organizacjami sportowymi,
d) Koœcio³em Katolickim, innymi koœcio³ami i zwi¹zkami wyznaniowymi,
e) punktem konsultacyjnym,
f) organizacjami spo³ecznymi.
§ 5.
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady wynagradzania cz³onków
Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych:
1. Wynagrodzenie cz³onka Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych ustala siê jako
10% najni¿szego wynagrodzenia pracowników,
okreœlonego przez Ustawê z dnia 10 paŸdziernika 2002r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracê (Dz.U. Nr 200,
poz. 1679 z póŸn. zm.), zarówno za udzia³ w posiedzeniu
Komisji jak i w posiedzeniu zespo³u zadaniowego.
2. Wynagrodzenie wyp³acane bêdzie na podstawie
"Listy wynagrodzeñ" z zastrze¿eniem, ¿e za posiedzenie
Komisji i zespo³u zadaniowego odbyte w jednym dniu
mo¿e byæ wyp³acone tylko jedno wynagrodzenie.
3. Od naliczonego wynagrodzenia pobierany jest
podatek dochodowy od osób fizycznych.
§ 6.
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta Chojnowa.
§ 7.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2008r.
§ 8.
Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie i w Gazecie
Chojnowskiej.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Jan Skowroñski
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Wieczerza w Parasolu
Ta wigilia ma swój niepowtarzalny klimat.
Przy œwi¹tecznym stole zasiadaj¹ osoby, które
mieszkaj¹ pod jednym dachem, wspólnie
spêdzaj¹ czas, ³¹cz¹ ich podobne smutki i radoœci. I chocia¿ nie s¹ rodzin¹, czêsto rodzin¹
siê mieni¹. Pensjonariusze Zak³adu OpiekuñczoPielêgnacyjnego ”Niebieski Parasol” okazji

do wspólnych spotkañ maj¹ wiele, bo pracownicy oœrodka dbaj¹ nie tylko o ich zdrowie,
ale i stan ducha, czas œwi¹t jednak, to okres
wyj¹tkowy. Dla tych ludzi, bardziej ni¿ dla
innych, okres refleksyjny. To w³aœnie wtedy
myœli p³yn¹ do rodzinnego domu, bliskich
i minionych, ciep³ych œwi¹t w gronie kochaj¹cej rodziny. Nostalgia jednak szybko mija kiedy
przy ogromnym stole, zastawionym wspania³ymi potrawami zasiadaj¹ ludzie te¿ bliscy
i ¿yczliwi. Pracownicy Parasola dok³adaj¹
wszelkich starañ, ¿eby ta uroczystoœæ by³a jak

najbardziej œwi¹teczna, ciep³a i serdeczna.
Wigilijne potrawy, tradycyjne dzielenie siê
op³atkiem, szczere ¿yczenia i bliskoœæ drugiego
cz³owieka buduj¹ optymizm i podnosz¹ na
duchu. Dope³nieniem wieczerzy by³ koncert
w wykonaniu uczniów Szko³y Podstawowej
nr 3 przygotowanych przez Urszulê Bisiorek.
Muzyczny prezent nie tylko uatrakcyjni³ œwi¹teczn¹ wieczerzê, ale i przywo³a³ wspomnienia, kiedy to, najpierw dzieci, potem wnuki
dawa³y popisy pod choink¹.
eg

Wspólna Wigilia
W

igilia Bo¿ego Narodzenia to czas,
w którym wspólnie w gronie przyjació³ spo¿ywa siê uroczyst¹ kolacjê, w atmosferze spokoju i wspólnego kolêdowania. Taka te¿ by³a Wigilia, która odby³a
siê w „Domu Chemika” 18 grudnia organizowana przez Warsztat Terapii Zajêciowej oraz
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Chojnowie. Uroczystoœæ Wigilijn¹ swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyci³o wielu dostojnych goœci m.in.:
J.E. Ks. Biskup Stefan Regmunt, Ks. Dyrektor
Caritas Legnica Tomasz Biszko, proboszcz
parafii Œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a
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Ks. Pra³at Tadeusz Jurek, proboszcz parafii
pw. Niepokalanego Poczêcia NMP, Ks. Pra³at
W³adys³aw Bystrek, Starosta Legnicki Jaros³aw
Humenny, Burmistrz Miasta Chojnowa Jan
Serkies, Wójt Gminy Chojnów Barbara Jasiñska,
Dyrektor PCPR Lila Walasek, oraz osoby
wspó³pracuj¹ce z Warsztatem Terapii Zajêciowej, przyjaciele i rodzice uczestników, dzieci
ze Spo³ecznego Stowarzyszenia Dzieci i M³odzie¿y Specjalnej Troski, dzieci ze œwietlicy
terapeutycznej.
Kierownik Warsztatu Terapii Zajêciowej
Andrzej Pyrz wraz z pani¹ Stanis³aw¹ Rep¹

przywitali wszystkich zebranych goœci i zaprosili do wspólnego œwiêtowania. Uroczystoœæ
rozpocz¹³ modlitw¹ J.E. Ks. Biskup Stefan
Regmunt, który pob³ogos³awi³ wszystkich
zebranych goœci. Nastêpnie w³odarze starostwa,
miasta i gminy z³o¿yli wszystkim ¿yczenia
œwi¹teczne. Uczestnicy Warsztatu Terapii zajêciowej oraz m³odzie¿ z Powiatowego Zespo³u Szkó³ przygotowali czêœæ artystyczn¹, Jase³ka
Bo¿onarodzeniowe. Po uroczystym wstêpie
naszed³ czas dzielenia siê op³atkiem, sk³adania
¿yczeñ i spo¿ywania wigilijnego posi³ku.
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Wigilia od serca

W

igilia, to czas wyj¹tkowy i mimo,
¿e z definicji, to okres zapowiadaj¹cy wielkie œwiêto, to w³aœnie ten
dzieñ w naszej kulturze jest tym najbli¿szym
sercu, najbardziej rodzinnym i ciep³ym. Tego
dnia nikt nie powinien byæ sam, nikt nie powinien siê smuciæ, nikt nie powinien byæ odtr¹cony. Z t¹ myœl¹ 20 grudnia, w œwietlicy SP 3,
pracownicy Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Chojnowie zorganizowali Wigiliê
dla Samotnych - uroczystoœæ, która w naszym
mieœcie odbywa siê od wielu lat i przyci¹ga
dziesi¹tki mieszkañców.
Z jednej strony to przykre, ¿e samotnych jest
tak wielu, z drugiej - wspaniale, ¿e maj¹ mo¿liwoœæ zasi¹œæ przy wigilijnym stole w tak
du¿ym gronie. I chocia¿ nie ³¹cz¹ ich wiêzy
pokrewieñstwa, maj¹ ze sob¹ wiele wspólnego i s¹ sobie bliscy.

- Jestem wdow¹ od 12 lat - mówi pani Janina.
- Syn mieszka ze mn¹, ale od urodzenia jest
chory, dlatego przychodzimy tu razem. Dzielimy
siê op³atkiem, sk³adamy ¿yczenia, pokolêdujemy, zjemy wigilijn¹ wieczerzê i czujemy tu
œwi¹teczn¹ atmosferê, która towarzyszy nam
przy naszym skromnym domowym stole.
- Co roku przyjmujemy oko³o 60 osób wyjaœnia dyrektor MOPS Ewa Wiszniewska.
- Z przyjemnoœci¹ przygotowujemy wieczerzê
dla naszych podopiecznych maj¹c œwiadomoœæ
jak bardzo buduj¹ca jest dla nich pamiêæ
i zainteresowanie oraz spotkanie ze znajomymi
przy wspólnym posi³ku.
Tradycyjnie w tej wigilii uczestnicz¹ w³adze
miasta i przedstawiciele chojnowskich parafii,
st¹d te¿ œwi¹teczn¹ uroczystoœæ rozpocz¹³
modlitw¹ ks. Krzysztof Zimnicki, a ¿yczenia
zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci z³o¿y³

Wigilia op³atkiem pachn¹ca...
Tradycja zajmuje znacz¹ce miejsce w ¿yciu
ka¿dego cz³owieka. W procesie wychowania
dzieci wa¿ne jest siêganie do niej. W zwi¹zku
z tym, co roku organizujemy w Przedszkolu nr 1
uroczyst¹ Wigiliê.
W tym roku szkolnym Wigilia odby³a siê 20 grudnia, a jej obchody zaczê³y siê ju¿ od godziny
10-tej. W uroczystoœci wziê³y udzia³ wszystkie dzieci i pracownicy naszego przedszkola
oraz zaproszeni goœcie.
Na pocz¹tku spotkania Pani dyrektor powita³a
wszystkich zebranych i krótko nawi¹za³a do
tej corocznej tradycji. Jak co roku o tej porze
z okazji œwi¹t Bo¿ego Narodzenia dzieci z najstarszych grup wystawi³y jase³ka. Scenariusz
opracowa³y nasze nauczycielki: B. Majoch
oraz B. Kanabrocka i dopilnowa³y, aby wszystko
by³o zapiête na ostatni guzik. Wszyscy byli
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zachwyceni gr¹ ma³ych aktorów i bardzo
wzruszeni podnios³¹, œwi¹teczn¹ atmosfer¹.
Potem by³o ³amanie siê op³atkiem, sk³adanie
¿yczeñ, nie zabrak³o wspólnego œpiewania
kolêd i pastora³ek. Wzruszaj¹ce jase³ka, piêkne
kolêdy oraz œwi¹teczne piosenki wprowadzi³y
w nastrój zbli¿aj¹cych siê œwi¹t. Wspólne
³amanie siê op³atkiem i sk³adanie sobie ¿yczeñ
zintegrowa³o uczestników. Na zakoñczenie
tej piêknej uroczystoœci wszyscy zasiedli do
„kolacji wigilijnej”. Na wigilijnym stole nie
mog³o zabrakn¹æ tradycyjnych potraw: sma¿onych ryb, barszczu, ciast i owoców. Naszej
wigilii towarzyszy³a ciep³a i rodzinna atmosfera,
wszyscy doœwiadczyliœmy wielu prze¿yæ i emocji,
które na d³ugo zostan¹ w naszej pamiêci.

burmistrz Jan Serkies i przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Jan Skowroñski. Wielu radosnych
chwil i ¿yczliwoœci na co dzieñ, swoim podopiecznym ¿yczy³a tak¿e kierownik MOPS
Ewa Wiszniewska. Goœcie natomiast sk³adali
sobie wzajemne serdecznoœci podczas dzielenia siê op³atkiem. Potem by³y tradycyjne wigilijne potrawy i kolêdy œpiewane w kilku tonacjach, ale od serca i z sercem.
eg

Wieczerza diabetyków
To by³a ich pierwsza, ale z pewnoœci¹ nie
ostatnia wieczerza wigilijna. Cz³onkowie Stowarzyszenia Diabetyków, 21 grudnia spotkali siê w kawiarence Miejskiego Domu Kultury, gdzie oczekiwa³a ich przygotowana przez
pracowników MDK œwi¹teczna biesiada.
Uroczyste sto³y, wigilijne dania, oryginalny
wystrój wprowadzi³ diabetyków w nastrój
bo¿onarodzeniowy i nie wa¿ne tego dnia
by³y diety. Istotny by³ klimat i wspólne spotkanie. £amany op³atek przy sk³adaniu ¿yczeñ
i chóralne kolêdy dope³ni³y uroczystej atmosfery.
Organizacja tej wigilii by³a mo¿liwa dziêki
dofinansowaniu ze œrodków PFRON przekazanych przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie. Te fundusze pozwoli³y nie tylko na
przygotowanie wieczerzy, ale i na œwi¹teczne
paczki, które otrzyma³ ka¿dy uczestnik.
- Jesteœmy wdziêczni za tê pomoc – mówi
prezes chojnowskiego stowarzyszenia Stefania
Wolska – Dotychczas nie mieliœmy mo¿liwoœci
wspólnie œwiêtowaæ podczas tego wyj¹tkowego
dnia, a to przecie¿ czas zbli¿enia, jednoœci
i mi³oœci – tego nigdy za wiele…
eg
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Niezwyk³e jase³ka
To zdarzy³o siê w naszym mieœcie po raz pierwszy. Byæ mo¿e dlatego niewielu mieszkañców przysz³o tego dnia do centrum, a szkoda.
21 grudnia, Miejski Dom Kultury zorganizowa³ uliczne jase³ka. Ju¿ od godziny 15. przy
koœciele pw. œw. ap. Piotra i Paw³a jarz¹cymi
siê œwiate³kami przyci¹ga³y kramy ze œwi¹tecznymi ozdobami. Tu te¿ harcerze dzielili
siê przywiezionym z Wiednia Betlejemskim
Œwiate³kiem Pokoju, a dziêki uprzejmoœci w³aœcicieli Baru Popularnego zmarzniêci mogli
pokrzepiæ siê gor¹cym, darmowym barszczem.
A mróz tego dnia by³ wyj¹tkowo silny.
W klimat œwi¹t wprowadzi³ s³uchaczy koncert
kolêd i pastora³ek w wykonaniu rodzimych
wokalistów. Na scenie z tradycyjnym i mniej
znanym repertuarem bo¿onarodzeniowych

piosenek wyst¹pi³y dzieci z zespo³u „B³êkit”,
harcerze, m³odzie¿ z Gimnazjum nr 1 i nr 2,
grupa Getsemani oraz debiutuj¹cy tego dnia
chór pod batut¹ Zenona Chmielewskiego. I nie
by³y to banalne wykonania. W Chojnowie
mamy wielu zdolnych wokalistów i instrumentalistów, którzy dali wspania³y popis
umiejêtnoœci i profesjonalnego przygotowania.
Wystêpy chojnowian by³y wprowadzeniem
do ulicznych jase³ek w wykonaniu wroc³awskich aktorów, a w³aœciwie kilkumetrowych
marionet poruszanych przez aktorów. Biblijna
opowieœæ o przyjœciu na œwiat Zbawiciela,
przedstawiona w takiej formie robi³a wra¿enie.
Z g³êbi rynku, przy wtórze g³oœno brzmi¹cej
muzyki wynurza³y siê kolejne postacie, opowiadaj¹ce znan¹ wszystkim historiê. Mimo przej-

muj¹cego mrozu, ka¿dy, kto rozpocz¹³ wêdrówkê ze œw. Józefem i Maryj¹, wytrwa³ do koñca.
Mniej wytrwa³y na minusow¹ temperaturê
okaza³ siê natomiast sprzêt nag³aœniaj¹cy,
który podczas ostatniego punktu programu –
koncertu Towarzystwa Œpiewaczego odmówi³
pos³uszeñstwa, nic to jednak dla profesjonalistów, wykonawcy dokoñczyli swój koncert
œpiewaj¹c akapella.
eg

Zakolêdowa³y w urzêdzie
Dziœ tu przychodzimy
W ¿yczenia bardzo bogaci
Niech Bo¿e Dzieciê w ¿³óbku
Za trudy panu Burmistrzowi zap³aci
A gwiazda z Betlejem
W Chojnowie jasno œwieci
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A¿eby pan Burmistrz wiedzia³,
¿e s¹ tu dobre dzieci.
Z takimi ¿yczeniami 20 grudnia do gabinetu
burmistrza zawita³y dzieci z Przedszkola Zgromadzenia Sióstr S³u¿ebniczek. Zakolêdowa³y,

przekaza³y bo¿onarodzeniowe stroiki, a w³adze
miasta w podziêce obdarowa³y niecodziennych
goœci s³odkoœciami. Œwi¹teczna wizyta dzieci
z tej placówki, to ju¿ tradycja, mo¿na zatem siê
spodziewaæ, ¿e za rok odwiedz¹ urz¹d ponownie.
eg
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Mosty – kierunek synergia
Zakoñczy³ siê projekt „Mosty - kierunek synergia”, który by³ realizowany w Powiatowym
Zespole Szkó³ w Chojnowie, w ramach rz¹dowego programu „Aktywizacja jednostek samorz¹du terytorialnego i organizacji pozarz¹do-

wych” wyrównuj¹cego szanse edukacyjne
dzieci i m³odzie¿y w 2007 roku. O wielu inicjatywach zwi¹zanych z projektem, takich
jak: wycieczki, zajêcia sportowe, niemiecki
przez internet; informowaliœmy ju¿ wczeœniej.
Na zakoñczenie jeszcze kilka s³ów o warsztatach socjoterapeutycznych w relacji uczestniczki zajêæ w szkole przy ulicy PoŸniaków.
„Warsztaty socjoterapeutyczne - có¿ to takiego?
Wiêkszoœci uczniów kojarzy siê to ze sztywnymi wyk³adami na temat ludzkich odczuæ, nud¹
i ziewaniem. Nielicznym zaœ ze wspania³¹
zabaw¹ i radoœci¹. Wiêkszoœæ, niestety siê
myli. Postaram siê nieco przybli¿yæ pracê
naszej grupy i zachêciæ do uczêszczania
w zajêciach.

Zacznijmy jednak od pocz¹tku. Warsztaty
socjoterapeutyczne, zwane równie¿ ko³em
pedagogicznym, by³y to popo³udniowe zajêcia
dla wszystkich uczniów naszej szko³y, w budynku
przy ulicy PoŸniaków, prowadzone przez p. Judytê

¯o³ubak i nasz¹ pedagog p. Dorotê Poradê.
Grupa za³o¿ona zosta³a w paŸdzierniku 2007
roku i by³a prowadzona do koñca grudnia
tego¿ roku.
W paŸdzierniku goœciliœmy w Szkolnym Schronisku M³odzie¿owym w Myœliborzu.
W ka¿d¹ œrodê, w gabinecie p. Doroty,
o godz. 16.00 odbywa³y siê nasze zajêcia.
Rozpoczêliœmy i realizowaliœmy program pracy
nad sob¹. Uczyliœmy siê m.in.: wyra¿aæ uczucia,
powstrzymywaæ z³oœæ, a tak¿e przyjmowaæ
komplementy. Rozwijaliœmy swoje umys³y,
rozwi¹zuj¹c ciekawe zagadki oraz graj¹c w przeró¿ne gry relaksacyjno - logiczne, pobudza-

Kronika towarzyska
U W dniu Twojego œwiêta
BuŸka uœmiechniêta
Wszyscy Ciê kochamy
I ¿yczenia przesy³amy
Z okazji 8 urodzin ukochanego
wnuka Damianka Rybczyñskiego,
moc najserdeczniejszych ¿yczeñ
uœmiechu i wspania³ych sukcesów
w szkole, ¿yczy dziadek Jurek.
U Arkadiuszowi Józefowiczowi
z okazji imienin wszelkiej pomyœlnoœci, du¿o zdrowia, powodzenia
w ¿yciu zawodowym i prywatnym
przesy³a pamiêtaj¹cy ojciec.
Podziêkowania

U Wszystkim, którzy przyczynili
siê do pomocy w zorganizowaniu
zabawy miko³ajowej w „Barce”
zarz¹d stowarzyszenia, w imieniu
w³asnym i dzieci serdecznie dziêkuje.
Szczególne podziêkowania kierujemy do Daniela Ziêby, Rafa³a
Laszkiewicza i Przemka Komosa
oraz Dariusza L.
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U Niech mi³oœæ bêdzie w nas,
niech pokój wokó³ panuje,
a dobro nad z³em króluje,
a w Nowy Rok wchodŸmy,
pe³ni wiary w osi¹gniêcia sukcesów.
Tego wra¿liwym na potrzeby dzieci
ludziom z:
„Dolpap” Sp. z o.o., „Apis”
Spó³ka z o.o., PUHP ExportImport Czes³aw Pi¹tek,
„Komers”, Spó³ka z o.o., PPU
„Narzêdziowiec” Spó³ka z o.o.,
„Kret i s-ka” Tadeusz Kret,
„Tara-Bud”, oraz Pani Ewie
Gabrek-Kryñska, Pani Ma³gorzacie Sajnóg, Pani Kehle, a tak¿e
PHU „Polers” A. Karczmarek
i S-ka, MOLNDALS INDUSTRI
PRODUKTER POLSKA Sp. z o.o,
Finans Sierpowski S³awomir
Sierpowski, Bank Spó³dzielczy,
PHU „GB” Bart³omiej Giersok,
Zofii M¹czniewskiej, Wies³awowi
Langer – ¿ycz¹ i dziêkuj¹ Rada
Rodziców oraz dyrekcja Szko³y
Podstawowej nr 4 w Chojnowie.

j¹ce nasz mózg do sprawniejszego dzia³ania.
„Bardzo lubiê chodziæ na kó³ko pedagogiczne.
Tam nie ma wytykania palcami, traktowania
kogoœ z góry, mówienia kto jest lepszy, a kto
gorszy - wszyscy s¹ równi, maj¹ te same prawa”
- mówi nasza kole¿anka Beata.
Ciep³a herbata, zabawne rozmowy oraz mi³a
atmosfera to tylko nieliczne z tak wielu fantastycznych atrakcji, jakie czeka³y ka¿dego, kto
odwa¿y³ siê odwiedziæ gabinet przemi³ej p. Doroty w œrodê o 16.00. Gor¹co zachêcam do
korzystania z mo¿liwoœci pracy w takiej grupie.”
18.12.07 r. w sali widowiskowej Miejskiego
Domu Kultury, odby³ siê koncert fina³owy
projektu. Zebrana m³odzie¿ i zaproszeni goœcie
zobaczyli przygotowany pod kierunkiem pani
Jadwigi Zderskiej uk³ad choreograficzny w wykonaniu uczestników grupy tañca nowoczesnego.
Natomiast grupa teatralna pod kierunkiem
pani Elwiry K¹dzio³ki, przedstawi³a jase³ka
na podstawie kantyczek Tytusa Czy¿ewskiego.
Weso³a konwencja przedstawienia i kolêdy
wprowadzi³y widzów w radosny nastrój œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia.
Dziêkujemy wszystkim realizatorom i uczestnikom projektu, a szczególnie dyrektorowi
i pracownikom MDK za wspó³pracê i pomoc
w organizacji przedsiêwziêcia.
pzs

“Na œwi¹tecznym fronice dobro zwyciê¿a”
21 grudnia w Gimnazjum nr 1
odby³y siê jase³ka bo¿onarodzeniowe. Przedstawienie przygotowali uczniowie klasy III d
i m³odzie¿ nale¿¹ca do ko³a teatral-

nego. Temat tegorocznych jase³ek brzmia³ “Na œwi¹tecznym
fronice dobro zwyciê¿a”. Na scenie obok Maryi, Jezuska, licznych
anio³ków i diabo³ków pojawili
siê przedstawiciele zwyk³ej
wspó³czesnej rodziny: matka,

ojciec, babcia oraz dzieci. I tym
razem m³odzi aktorzy przypomnieli wszystkim, ¿e Wigilia to
dzieñ, w którym dobro odnosi
zwyciêstwo nad z³em. Ludzie
zapominaj¹ o z³oœci, fa³szu,
a zwady i urazy przestaj¹ mieæ
znaczenie. Nawet ¿o³nierze na
froncie zawieszaj¹ dzia³ania
wojenne na œwiêta, bo jest to
czas pokoju i radoœci. Spêdzamy
go z rodzin¹, ciesz¹c siê wzajemn¹ bliskoœci¹. A wszystko
dlatego, ¿e dwa tysi¹ce lat temu
w Betlejem narodzi³o siê Dzieci¹tko...
Warto wspomnieæ, ¿e nie by³oby
tak udanego wystêpu, gdyby
nie oprawa muzyczna. Wzruszaj¹ce kolêdy w wykonaniu dziewczêcego chóru z towarzyszeniem
szkolnego zespo³u muzycznego
wprowadzi³y wszystkich w œwi¹teczny nastrój oraz zachêci³y
do wspólnego œpiewu.
Uczniowie z opiekunami
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Miko³aj z Bark¹
Setkê dzieci obdarowa³ bogatymi paczkami
Miko³aj, który przyby³ do Chojnowa na zaproszenie Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej Barka.
W siedzibie „Barki” 9 grudnia by³o t³oczno
i gwarno. Dzieci liczy³y tego dnia nie tylko
na zas³u¿one prezenty, ale tak¿e na moc atrakcji - i nie zawiod³y siê. Czas oczekiwania
na podarki wype³ni³a wspania³a zabawa
taneczna, w której bardzo aktywnie uczestniczy³ nie jeden, a dwóch Miko³ajów - czerwony i niebieski. Siwobrodzi wodzili rej
zapraszaj¹c do zabawy dzieci i ich opiekunów, wspólnie z maluchami uczyli siê œredniowiecznych kroków tanecznych, tworzyli
taneczne wê¿e i kó³ka.
W miko³ajkowym spotkaniu uczestniczy³o
te¿ Chojnowskie Bractwo Rycerskie. Damy
dworu zaprezentowa³y siê w oryginalnych

Œwiêty
na komisariacie
Pod eskort¹ funkcjonariuszy trafi³ na komisariat
policji œw. Miko³aj, który 7 grudnia zatrzyma³
siê nad naszym miastem. Dowieziony do chojnowskiej jednostki nie okaza³ zdziwienia, kiedy
w œwietlicy zasta³ t³umy oczekuj¹cych go dzieci.
Zaskoczeniem natomiast móg³ byæ wystrój sali,

groŸnie brzmi¹cy dŸwiêk stra¿ackiej syreny.
Na szczêœcie nie by³ to sygna³ po¿arowej
mobilizacji, a zaproszenie do zwiedzenia
stra¿ackiego wozu.
Moc wra¿eñ dope³ni³y oczywiœcie paczki wielkie, bogate, widaæ dzieci przez okr¹g³y
rok by³y niezwykle grzeczne.
No i odjechali Miko³aje do swoich fabryk
prezentów. Pewnie ju¿ pracuj¹ nad produkcj¹ kolejnych zabawek…
eg

tañcach, a dzielni rycerze w walkach na
miecze. Potem wszyscy razem znów oddali
siê tanecznej hulance. Zabawê przerwa³

Magia Miko³aja - Szklary Górne
5 grudnia klasa Ib Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Chojnowie wraz z wychowawc¹, pani¹
prof. Ma³gorzat¹ RzeŸnik-Wójtowicz po raz
kolejny odwiedzi³a Oœrodek Szkolno-Wychowawczy w Szklarach Górnych. Wyjazd poprzedzi³a zbiórka charytatywna prowadzona
przez uczniów klasy, podczas której zebrano ksi¹¿ki, art. szkolne (bloki, flamastry,
kredki, d³ugopisy), zabawki oraz s³odycze.
Do zbiórki przy³¹czyli siê równie¿ sponsorzy, którym bardzo dziêkujemy.
Kilka dni przed wyjazdem dziewczêta z klasy Ib
zrobi³y piêkne paczki, umieszczaj¹c w nich
s³odycze, napoje oraz owoce. Na miejscu przywita³a nas opiekunka Pani Ma³gorzata Czesacz,
która zaprowadzi³a nas do piêknie wystrojonego pokoju, gdzie czeka³y na nas dziewczynki.
Bardzo siê ucieszy³y, gdy nas ujrza³y. Wrêczy³yœmy im paczki oraz poczêstowa³yœmy
p¹czkami. Dziewczêta okaza³y siê bardzo

goœcinne i mi³e. Spêdzi³yœmy z nimi wiele czasu. Wychowanki oœrodka chêtnie siê z nami
bawi³y, œpiewa³y kolêdy i pastora³ki. By³y
bardzo zadowolone z zabawek, które od nas
otrzyma³y. Wychowawczyni 8 osobowej grupy
zaproponowa³a nam zwiedzenie oœrodka.
Placówka jest bardzo zadbana, a sale lekcyjne zosta³y dobrze wyposa¿one w sprzêt
niezbêdny do nauki.
Dzieci poprosi³y nas, abyœmy wpisa³y siê do
pamiêtników, które zrobi³y z notesów otrzymanych od nas. Z wielk¹ radoœci¹ ka¿da
z nas dokona³a wpisu, tak¿e pani prof. Ma³gorzata RzeŸnik-Wójtowicz zamieœci³a w ksi¹¿eczkach kilka ciep³ych s³ów.
Pod koniec pobytu w Oœrodku Szkolno-Wychowawczym zrobi³yœmy kilka pami¹tkowych
zdjêæ, które bêd¹ nam przypominaæ chwile
spêdzone z Wiktori¹, Sabin¹, Mariol¹, Gosi¹,
Monik¹, Paulink¹, Madzi¹ oraz Agnieszk¹.
W imieniu dyrekcji i wychowanków Oœrodka
Szkolno-Wychowawczego w Szklarach Górnych
gor¹co dziêkujemy za wspó³pracê wszystkim
uczniom Powiatowego Zespo³u Szkó³, burmistrzowi Chojnowa panu Janowi Serkiesowi
oraz nastêpuj¹cym sponsorom:
Przedsiêbiorstwo “Famex” s.c. P.Filipowicz
i Z.Mi³uch; Us³ugi Rachunkowe “Wogabo”
Bernasiewicz, Gawron, Wojtyto; Artyku³y
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która przypomina³a rodzinne strony œw. Miko³aja - œwierkowy zagajnik, mnóstwo ozdób i œwiate³ek wzruszy³y Siwobrodego. A wzruszeñ tego
dnia by³o wiêcej. W gmachu komisariatu rozbrzmiewa³ œmiech (w nielicznych przypadkach
odnotowano ³zy) s³ychaæ by³o dzieciêcy gwar,
œwi¹teczn¹ muzykê…
Takie emocje w tym miejscu rzadko maj¹ miejsce.
Z naszych informacji wynika, ¿e zdarzy³y siê tu
po raz pierwszy, ale nie ostatni. Funkcjonariusze
zamierzaj¹ podejmowaæ niecodziennego goœcia co
roku, a inicjator miko³ajkowej zabawy - asp. sztab.
Dariusz Cichoñ, zapewnia, ¿e osobiœcie bêdzie
czuwa³ nad lotami Miko³aja i za rok, ponownie,
doprowadzi reniferowy zaprzêg do wrót KP.
eg
Przemys³owe Tadeuaszyn Biurowych W³adys³aw
Szyde³ko; Sklep Przemys³owy “Metalik” Maria Dymin;
Arkadiusz Palczak; Pi¹tek Bogdan; wicedyrektor
mgr Ewa Humenna; P.P.U.H. Jan Kryszczuk; Cukiernictwo-Piekarnictwo Stanis³aw Kryszczuk; Delikatesy Jerzy Sawicz; Sklep rybnospo¿ywczy “Delfin”
Krystyna Leja; Ireneusz Krzyœków; Sklep Ogólnospo¿ywczy Teresa Wowczuk; KAZ Zbigniew
Wielgucki; P.H.U. “Claudia” Robert Oleœ;
Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Us³ugowe “Unifot”
Andrzej Bobik; Sklep Wielobran¿owy “Dobry
Punkt” s.c. Zofia i Roman M¹czniewscy.
Klasa Ibk
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Gimnazjum nr 1 w podwójnej koronie
Sportem, który wzbudza najwiêksze zainteresowanie
w Gimnazjum nr 1, pozostaje
siatkówka. Na pewno przyczyni³y siê do tego zesz³oroczne sukcesy w z³otoryjskim
"Klapsie" oraz dobre wyniki
uzyskiwane w rozgrywkach
Szkolnego Zwi¹zku Sportowego na przestrzeni ostatnich lat. Tak¿e i w tym roku
s¹ powody do zadowolenia.
Zarówno dziewczêta, prowadzone przez W³odzimierza
Zatorskiego, jak i ch³opcy,
których trenerem jest Andrzej
Tracz, zwyciê¿aj¹c w rozegranych 20 grudnia Mistrzostwach Powiatu, uzyskali
awans do dalszej fazy rozgrywek. Najwiêksze emocje
wzbudzi³ fina³ ch³opców,
w którym spotkali siê odwieczni rywale, czyli reprezentacje obu chojnowskich
gimnazjów. Mecz mia³ bar-

dzo zaciêty
przebieg,
sytuacja na
boisku zmienia³a siê jak
w kalejdoskopie. Pierwszego seta wygra³a Dwójka, drugiego Jedynka, wiêc
o koñcowym wyniku zadecydowa³ tia-break. Tu zadecydowa³a lepsza odpornoœæ
psychiczna dru¿yny z ulicy
Reymonta. Zwyciêstwo do
trzynastu z faworyzowanym
Gimnazjum nr 2 i mo¿na by³o
ogl¹daæ szalon¹ radoœæ zawodników z triumfu oraz
z niespodzianki jak¹ sprawili
swoim kibicom. Oby wszystkie mecze mia³y tak¹ dramaturgiê, a popularnoœæ siatkówki w naszym mieœcie bêdzie
stale ros³a.
KAT

Literacko o Chojnowie
20 grudnia rozstrzygniêto konkurs na
tekst literacki o Chojnowie, który
og³oszono w ramach programu „Równaæ szanse 2007” i projektu pod nazw¹ „Nakrêæ mnie - Zakrêæ mnie
czyli M³odzie¿owe Studio Filmowe”.
Najlepsze teksty konkursowe maj¹
byæ wykorzystane podczas tworzenia
scenariusza filmu o grodzie nad Skor¹.
- Wkrótce dokonamy naboru chêtnych (zgodnie z ramami programu –
m³odzie¿ gimnazjalna i ze szkó³ ponadgimnazjalnych) do studia – mówi
dyrektor MDK Stanis³aw Horodecki,
pomys³odawca i autor projektu. –
Poszukiwaæ bêdziemy chêtnych do
poznania tajników filmowania, pisania
scenariuszy, nak³adania makija¿u,
umiejêtnoœci aktorskich i szeregu innych
rzeczy przydatnych w powstawaniu
filmu. W styczniu, lutym, czêœciowo
marcu bêdziemy szkoliæ ekipê m³odzie¿owego studia w tych wszystkich
umiejêtnoœciach, potem – w marcu,
kwietniu i prawdopodobnie te¿
w maju – bêdziemy krêciæ film.

Literackie prace oceniali fachowcy Stanis³aw Horodecki – dyr. MDK,
Barbara S³otwiñska – nauczyciel
jêzyka polskiego i instruktor teatralny oraz Elwira K¹dzio³ka instruktor
teatralny MDK. Z dziewiêciu nades³anych tekstów trzy zakawalifiokowano do dalszych prac nad tworzeniem scenariusza: „MOMO” napisan¹ przez pani¹ Iwonê Zajdel, „Desdemonê” autorstwa Ma³gorzaty
Krzywdy oraz pracê pt. „Delfin”
Natalii Czapskiej.
Pozosta³e prace wyró¿niono za fantazjê i - jak to ujê³o jury - czasami
wybuchow¹ wyobraŸniê:
„Bu³eczka” - Maksymilian Chlebosz
„Tancerz” - Bartosa Krajniak
„Szprycha” – Wojciech Rawicki
„Jaskó³ka” – Hanna £ukaszewska
„¯uczek” – Katarzyna ¯ukowska
„Dysia” – Klaudyna Konopa
eg

Bardzo dobra gra £ukasza
Wraz z ustêpuj¹cym rokiem
we Wroc³awiu rozegrano
trzydniowy turniej noworoczny. Turniej rozgrywany by³
w trzech grupach: grupa A1/2
fina³ Wroc³awia, grupa B1/4
fina³, grupa C1/8 fina³.
Z ka¿dej grupy do dalszych
rozgrywek przechodzi³o po 2
zawodników i jedna kobieta.
W grupie B, w 1/4 fina³u
startowa³o 20 zawodników,
w tym 2 zawodników z MDK
DANY Chojnów. Tego dnia
w bardzo dobrej dyspozycji
by³ £ukasz Kryszczuk, który
na 7 rund przy czasie jednej
godziny dla zawodnika, zdoby³ 6 pkt nie ponosz¹c ¿adnej
pora¿ki - piêæ partii wygra³,
dwie zremisopwa³. W posuniêciach £ukasza dominowa³o ryzyko i zdecydowanie.
Wykaza³ siê tak¿e przebieg³oœci¹, dziêki czemu osi¹gniêty wynik da³ mu drug¹ kategoriê szachow¹ i awans do
1/2 fina³u.
S¹dz¹c po jego zapale i chêci
gry, nale¿y siê spodziewaæ dal-

szych sukcesów i zdobycia
wy¿szej kategorii.
Bardzo dobrze rozpocz¹³ turniej Marcin Niwiñski. Przez
po³owê turnieju by³ w czo³owej grupie, ale po pierwszej
przegranej za³ama³ siê, a to
odbi³o siê ujemnie na koñcowym wyniku. Ostatecznie
Marcin zaj¹³ 12 miejsce.
S¹dze jednak ¿e, przy przygotowaniu teorytycznym, zachowaniu spokoju i rozegraniu wiêkszej iloœci turniejów
staæ go na zdobycie wy¿szej
kategorii.
W grupie A1/2 fina³, czas gry
1,5 godziny dla zawodnika
5 rund, startowali zawodnicy
I i II kategorii posiadaj¹cy
Elo. Dobry wynik koñcowy
uzyska³ Stanis³aw Biernat
który zdoby³ 3,5 pkt zajmuj¹c
pi¹te miejsce.
Mój udzia³ polega³ na poprawianiu rankingu i to czêœciowo mi siê uda³o - ranking
Elo poprawi³em o 10 pkt zajmuj¹c 10 pozycjê.
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Jerzy Pud³o

Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta - styczeñ luty marzec
1. Apteka ,,Pod S³oñcem”
2. Apteka ,,Salix”:
3. Apteka ,,Melisa”:
4. Apteka ,,Farmed”:
5. Apteka ,,Stokrotka”:

10.02.08, 16.03.08,
13.01.08, 17.02.08,
20.01.08, 24.02.08,
27.01.08, 02.03.08
03.02.08, 09.03.08,

Godziny dy¿urów:
- sobota zwyk³e godziny otwarcia oraz 17:00 - 18:00
- niedziela lub œwiêto 9:00 - 13:00 oraz 17:00 - 18:00
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Odpowiedzialnoœæ nie jest nam obca
Tegoroczny konkurs recytatorski pod has³em
Odpowiedzialnoœæ zosta³ zorganizowany w ramach 11 edycji Turnieju S³owa Literatury
Patriotycznej i Religijnej. Inicjatorem by³o Stowarzyszenie Twórców i Animatorów Kultury
we Wroc³awiu.
Konkurs odby³ siê w auli Powiatowego Zespo³u Szkó³ przy ul. PoŸniaków.
W turnieju wyst¹pili uczniowie i uczennice
z ró¿nych typów szkó³ PZSz. Nad przyznaniem
nagród debatowa³o jury w sk³adzie: pani Elwira
K¹dzio³ka z Miejskiego Domu Kultury w Chojnowie, pani Ma³gorzata Krzywda z Miejskiej
Biblioteki Publicznej, pani Jadwiga Stachowicz
z Gimnazjum nr 2 oraz ks. Artur Trela. Nie
spodziewa³am siê, ¿e konkurs wywo³a wœród
uczniów tak wielkie zainteresowanie. Zdziwi³am
siê, gdy siê okaza³o, ¿e wyst¹pi 20 uczestników. Startuj¹cych dopingowa³a licznie zgromadzona publicznoœæ.
Uczniowie zmierzyli siê z trudn¹ sztuk¹ s³owa
mówionego (a nawet œpiewanego) w trzech
kategoriami. W kategorii recytatorskiej udzia³
wziêli: Paulina Zakrzewska, Katarzyna Demiañczuk, Laura Samaszko, Micha³ Zamoyski,
Agnieszka Kurzawa, Monika Boroñ, Joanna
Kapral, Dorota Luty (jako jedyna uczestniczka
prezentowa³a fragment prozy), Ma³gorzata
Skrukwa, Ariel Droszczak, Paulina Kulik,
Magdalena Marynowska, Klaudia Oleœ, Dorota
Górak, Aleksandra Budzianowska. W „poezji
œpiewanej” wyst¹pi³, jako jedyny zreszt¹,
Mariusz Jureczko, który zadziwi³ nas swoim
oryginalnym wykonaniem, zaœ w kategorii
„wywiedzione ze s³owa” zmierzy³y siê Natalia
Baszczyn oraz Magdalena Trocka. Niektórzy
uczestnicy wykazali siê du¿ym profesjonalizmem. Do swych prezentacji wykorzystywali: stroje, rekwizyty, œpiew i gest. Zdarza³y
siê zarówno wpadki, jak i chwile œmiechu.
Niew¹tpliwie by³y one zwi¹zane z du¿ym stresem, bo wielu zawodników dopad³a trema.
Jury kaza³o d³ugo czekaæ na wyniki, ale co
siê dziwiæ, wybór by³ trudny. Szczerze mówi¹c,
nie chcia³abym byæ na miejscu jury. Natomiast my, wszyscy s³uchaj¹cy tych prezentacji, mieliœmy czas, aby zag³osowaæ na ulubieñca publicznoœci. Muszê jeszcze wspomnieæ, ¿e spotkanie to uœwietni³ wystêp uczniów
z Technikum Handlowego i Technikum
Mechanicznego, przygotowany pod kierunkiem
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pani profesor Ireny Urbaniak. By³a to, w piêknej
oprawie muzycznej, inscenizacja fragmentu
Tryptyku rzymskiego Jana Paw³a II.
Nie mogliœmy doczekaæ siê wyników. Ja
równie¿, gdy¿ liczy³am, ¿e moje kole¿anki
z klasy zdobêd¹ g³ówn¹ nagrodê. No i nadszed³ ten czas.
Oto wyniki powiatowych eliminacji XI Turnieju S³owa Literatury Patriotycznej i Religijnej:
W kategorii recytatorskiej I miejsce przyznano Dorocie Luty z kl. III „c” LO. Wyst¹pi³a
ona z fragmentami „Pamiêtnika narkomanki”
Barbary Rosiek. II miejsce zajê³a Agnieszka
Kurzawa, która zaprezentowa³a wiersz
Boles³awa Leœmiana ¯o³nierz. III miejsce
przypad³o Joannie Kapral za utwór Hej z drogi
precz! Krzysztofa Kamila Baczyñskiego.
W kategorii „wywiedzione ze s³owa” jury
I miejsce przyzna³o Natalii Baszczyn za prezentacjê pod has³em ¯o³nierski wo³a nas zew.
Wyró¿nienie w tej samej kategorii otrzyma³a
Magdalena Trocka za program ¯ycie jest
szans¹.
Poezja œpiewana: I miejsce nale¿a³o, oczywiœcie, do Mariusza Jureczki, który wyst¹pi³
z tekstem Adama Asnyka Miejmy nadziejê.
Mariusz za sw¹ interpretacjê zdoby³ równie¿
nagrodê publicznoœci.
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ksi¹¿kowe i dyplomy, które wrêczyli pani dyrektor
Ewa Humenna oraz przewodnicz¹cy jury,
ks. Artur Trela.
Zwyciêski Mariusz zaœpiewa³ nam jeszcze
piosenkê Szymona Wydry Poza czas.

Laureaci konkursu wezm¹ udzia³ w dolnoœl¹skich fina³ach turnieju, które odbêd¹ siê
14 grudnia. Cieszê siê, ¿e moje kole¿anki
zwyciê¿y³y. Bêdê ca³ej trójce szczerze kibicowaæ.
Wierzê, ¿e drzemi¹ w nich ogromne pok³ady
talentu i czas go odkryæ.
Karolina Rachwa³
Grupa Galla Anonima

Z kolêd¹
w województwie
To ju¿ tradycja. Uczniowie Szko³y Podstawowej nr 4 od kilku lat w okresie przedœwi¹tecznym wyje¿d¿aj¹ z kolêd¹ i ¿yczeniami do w³adz naszego województwa.
18 grudnia, w towarzystwie burmistrza
i dyrekcji szko³y, chór Allegro i zespó³ fletowy kierowane przez Zenona Chmielewskiego
zawita³y w Urzêdzie Marsza³kowskim, Dolnoœl¹skim Urzêdzie Wojewódzkim oraz
w Dolnoœl¹skim Kuratorium Oœwiaty, gdzie
pracownicy z ogromn¹ przyjemnoœci¹, kolejny ju¿ raz, wys³uchali wspania³ych, oryginalnych kolêd i pastora³ek. Wystêpy m³odych,
chojnowskich artystów zawsze wzruszaj¹ i s¹

jednym z pierwszych sygna³ów, ¿e oto zbli¿aj¹ siê najpiêkniejsze rodzinne œwiêta.
I mimo, ¿e urzêdowe mury wydawaæ by siê
mog³y ma³o rodzinne, nastrojowe nuty na
krótk¹ chwilê zamieni³y surowy gmach
w œwi¹teczne miejsce, a pracowników wywabi³y zza biurek na rozœpiewany korytarz.
Grupie muzyków towarzyszyli chojnowscy harcerze, którzy przybyli do w³adz województwa
z Betlejemskim Œwiate³kiem Pokoju.
Œwi¹teczne i noworoczne ¿yczenia w imieniu
wszystkich mieszkañców Chojnowa na rêce
wojewody Rafa³a Jurkowlañca oraz marsza³ka Andrzeja £osia i dolnoœl¹skiego kuratora
oœwiaty Beaty Paw³owicz z³o¿y³ burmistrz
Jan Serkies przyjmuj¹c jednoczeœnie serdeczne ¿yczenia dla chojnowian. A m³odzi
artyœci oprócz gromkich braw i wielu s³ów
uznania zostali tak¿e obdarowani drobnymi
upominkami od marsza³ka.
eg
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Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie
Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y, Dzia³ dla Doros³ych - pl. Zamkowy 2, tel. 818-83-46;
Filia nr 1 - ul. Sikorskiego 12, tel. 818-65-93
BIBLIOTECZNE NOWOŒCI
Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:
Christa Rolf _ „Pokój dziecka”: zas³onki,
narzuty, poœciel, zabawki”
Ciekawe projekty i dok³adne instrukcje wykonania przedmiotów dla niemowl¹t i przedszkolaków. Barwna poœciel, zabawne przytulanki, weso³e zas³onki i baldachim nad ³ó¿eczko,
ciep³y pled, a wszystko z naturalnych materia³ów w piêknych kolorach.
Dzia³ dla Doros³ych:
Ryszard Kapuœciñski – „Rw¹cy nurt historii: zapiski o XX i XXI wieku”
Zbiór wypowiedzi Kapuœciñskiego o globalizacji, historii, a tak¿e poszczególnych regionach
œwiata: Afryce, Ameryce £aciñskiej, Europie,
Rosji. Mo¿na tê ksi¹¿kê traktowaæ jako uzupe³-

„Prowokacja czy studium zbrodni?”
14 grudnia odby³o
siê ostatnie w tym
roku spotkanie Dyskusyjnego Klubu
Ksi¹¿ki - omawialiœmy powieœæ Patricka
Suskinda „Pachnid³o”.
Zanim przeszliœmy
do naszej lektury, pani El¿bieta opowiedzia³a
nam o swoim pobycie w s³ynnej paryskiej
perfumerii „Fargonard” znajduj¹cej siê na
Avenue Montaigne, przy której mieœci siê
tak¿e muzeum perfumeryjne. Dziêki pobytowi
w tym w³aœnie muzeum dowiedzia³a siê, ¿e
wszystkie techniki wytwarzania perfum,
pomad, wód koloñskich nie zmieni³y siê przez
kilkaset lat i nadal s¹ wytwarzane w ten sam
sposób, jaki mo¿emy odnaleŸæ na stronicach
„Pachnid³a”. Pokaza³a nam te¿ oryginalne
perfumy wyprodukowane przez tê firmê.
Po tak pachn¹cym wstêpie zajêliœmy siê ksi¹¿k¹.
Opinia klubowiczów by³a jednoznaczna. To
powieœæ, po któr¹ warto siêgn¹æ, mimo doœæ
drastycznych opisów, jakie zawiera. Przy jej
lekturze nasuwa³y siê pytania. Czy autor
prowokuje czytelników z góry ska-zuj¹c
g³ównego bohatera na los bestii morduj¹cej
ludzi?
Czy zapach jest tak wa¿ny w relacjach miêdzyludzkich, ¿e bez niego cz³owiek bêdzie traktowany przez spo³eczeñstwo jako wynaturzenie? A mo¿e w ksi¹¿ce wa¿niejsze s¹ opisy
zapachów, które maj¹ wywo³aæ u nas doznania zmys³owe, a ca³a reszta to niewa¿ny dodatek? Odpowiedzi by³y ró¿ne.
Nastêpne spotkanie odbêdzie siê 18 stycznia
2008 roku i bêdziemy rozmawiaæ o ksi¹¿ce
znanego polskiego prozaika Stefana Chwina
„Dolinie radoœci”.
Zainteresowanych serdecznie zapraszamy!
Moderator DKK Anna Kopyra
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nienie jego znakomitych dzie³ reporterskich
albo jako punkt wyjœcia do rozwa¿añ o wspó³czesnym œwiecie, bogatym i wielowymiarowym.
Dodatkowym walorem tego wydawnictwa s¹
nieznane dot¹d zdjêcia autorstwa Ryszarda
Kapuœciñskiego.

kowskiej” w Programie 1 Polskiego Radia tym razem zaprasza na fascynuj¹c¹ wyprawê
do Peru. Jest to pierwsza ksi¹¿ka polskiego
autora wydana przez National Geographic.
Dowcipne rysunki wykonane przez autorkê s¹
dodatkowym atutem tej pozycji.

Marek Krajewski – „D¿uma w Breslau”
Najznakomitsza para polskiej powieœci kryminalnej – Eberhard Mock i dawny Wroc³aw
powraca. Krajewski po raz kolejny portretuje
swoich bohaterów z mistrzostwem i pasj¹.
Tym razem obraz jest wyj¹tkowo mroczny...

Filia nr 1:
Eustachy Rylski – „Wyspa”
Zbiór czterech wspó³czeœnie rozgrywaj¹cych
siê opowieœci, w których najwa¿niejsze s¹
relacje miêdzyludzkie. Zaskakuj¹ce, bolesne
i nieprzewidywalne jak cz³owiecza natura,
uk³adaj¹ siê w sugestywne psychodramy.
Rylski potrafi doskonale uchwyciæ rozziew
miêdzy tym, co robimy, myœlimy i mówimy
i „z³apaæ” ton, którym siê nie mówi tego, co
siê powinno powiedzieæ.

Beata Pawlikowska – „Blondynka œpiewa
w Ukajali: nowe przygody w Ameryce
Po³udniowej”
Beata Pawlikowska - podró¿niczka, pisarka
i autorka audycji „Œwiat wed³ug Beaty Pawli-

Profilaktyka w Gimnazjum nr 2
Jednym z elementów pracy szko³y s¹ spotkania z rodzicami. To dobra forma kontaktu,
wspó³pracy i przep³ywania istotnych do stron
informacji.
W Gimnazjum nr 2 raz w roku, od siedmiu
lat, takie zabranie prowadz¹ uczniowie. I nie
jest to wydarzenie artystyczne, ale przede
wszystkim profilaktyczne.
W auli szko³y gromadz¹ siê rodzice klas pierwszych - w tym roku zaproszono równie¿
(ka¿dy rodzic otrzyma³ pisemn¹ informacjê
i zachêtê do spotkania) rodziców klas drugich.
Przychodz¹ równie¿ inni rodzice, bez zaproszeñ,
którzy wiedz¹, ¿e ta „wywiadówka” tak¿e uczy.
Jest równie¿ okazj¹ do kontaktu z terapeutami
uzale¿nieñ, którzy od dwunastu lat wspó³dzia³aj¹ z nami. Prowadz¹ z uczniami, g³ównie
klas pierwszych i drugich, warsztaty edukacyjne
z zakresu uzale¿nieñ i zapobiegania im.
Powodem uczniowskiej dumy jest ulotka, któr¹
sformu³owali i wydrukowali sami uczniowie jedynie pod kontrol¹ merytoryczn¹ pedagoga
szkolnego. Nawet pracownicy MONAR-u
wysoko ocenili jej zawartoœæ i jakoœæ.
Ka¿dy rodzic otrzymuje do r¹k w³asnych ten
pisemny uczniowski apel „MAMO, TATO
jeœli odkryjesz, ¿e u¿ywam narkotyki”:
- nie wierz w moje k³amstwa,
- nie obwiniaj jedynie siebie,
- nie rozmawiaj ze mn¹, kiedy jestem pod
wp³ywem narkotyków,
- nie wpadaj w panikê.
Tradycj¹ szkolnych spotkañ z rodzicami s¹
krótkie profilaktyczne dramy, przygotowane
przez uczniów po to, by daæ wyraz swoim uczuciom, prze¿yciom i przemyœleniom. £atwiej
bowiem o ekspresjê na scenie w szkole ni¿,
czasem, o szczer¹ rozmowê w domu, lub rozmowê w cztery oczy ucznia z doros³ym.
Uczennice Justyna, Maja, Pamela, trzecioklasistki, które od dawna razem œpiewaj¹ i pisz¹
teksty piosenek wyœpiewa³y rodzicom ca³¹
prawdê o m³odzieñczej mi³oœci zawiedzionej,
bo zdradzonej. To jeden z tematów tabu - m³o-

dzie¿ nie chce o tym mówiæ wprost, a doroœli
nie umiej¹ s³uchaæ. Ale muzyka ³agodzi obyczaje, a piosenka wpada w ucho, dociera do serca.
Rodzice, wychodz¹c z auli, komentowali
miêdzy sob¹ dojrza³oœæ tych prezentacji. Byli
wyraŸnie wzruszeni i dzielili siê chêtnie swoimi
wra¿eniami. Na scenie pojawiaj¹ siê ich córki
i synowie, którzy graj¹, œpiewaj¹, mówi¹
o takich wa¿nych i trudnych sprawach.
Grupa uczniów, która przygotowuje scenariusz spotkania z rodzicami stale wspó³pracuje
i jest pod opiek¹ pedagoga - Hanki D¹browskiej
- Król. Ale trzeba podkreœliæ, ¿e jest to m³odzie¿, która organizuj¹c dzia³ania w zakresie
profilaktyki zjawisk negatywnych ma wiele
w³asnych pomys³ów i sporo inicjatywy. Wystarczy ich pozytywnie aktywizowaæ.
Ci rodzice, którzy dbaj¹ o systematyczny
kontakt ze szko³¹ zawsze maj¹ okazje, by
poczuæ s³odki smak dumy na widok córkisyna na scenie. Nawet wtedy, kiedy dziecko,
ze sceny, wytyka lub oœmiesza b³êdy doros³ych.
Nasi przyjaciele z MONAR-u- terapeuci uzale¿nieñ, lubi¹ wspó³pracowaæ z chojnowsk¹
m³odzie¿¹. Oprócz problemów uzale¿nienia
znajduj¹ tu m³odych ludzi trzeŸwych, zdrowych,
m¹drych i uœmiechniêtych, pe³nych energii
do dzia³ania.
To dziêki takim uczniom gromadzimy wiarê,
¿e “jutro bêdzie lepiej” a we wspólnym realizowaniu jest jakaœ… moc.
H.K.
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy, mieszkania, lokale

Posiadam kawalerkê do wynajêcia - IIIp.,
ul. Witosa. Wiadomoœæ: tel. 0604-961-499.

Sprzedam budynek gospodarczy 250 m2,
po³o¿ony w Konradówce na dzia³ce 10 ar,
dobra lokalizacja.
Wiadomoœæ: tel. (076) 819-18-54.

Pilnie poszukujê 2.pokojowego mieszkania do wynajêcia. Wiadomoœæ:
tel. 0602-310-289 lub 0608-437-217.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Rokitkach - 1 pokój, kuchnia, ³azienka, pow.
37,9 m2 w ocieplonym budynku.
Wiadomoœæ: tel. 0668-503-708.
Sprzedam mieszkanie o pow. 53 m 2 ,
2 pokoje, kuchnia, ³azienka na parterze
w kamienicy, ogrzewanie gazowe – nowy
piec dwufunkcyjny, po generalnym remoncie, nowe okna, glazura – do zamieszkania od zaraz, niski czynsz. Wiadomoœæ:
tel. 0605-489-998.
Sprzedam mieszkanie o pow. 65 m 2 ,
3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc osobno,
IVp., c.o., cw, plastikowe okna, glazura,
panele. Wiadomoœæ: tel. 0607-090-063.
Kupiê mieszkanie 1 lub 2.pokojowe
w nowym lub starym budownictwie.
Wiadomoœæ: tel. 0502-049-472.
Zamieniê 3.pokojowe mieszkanie spó³dzielcze, IVp., na 2-3.pokojowe w starym
lub nowym budownictwie na parterze lub Ip.
Wiadomoœæ: tel. 0507-606-057.
Posiadam mieszkanie do wynajêcia o pow. 56 m2
- 3 pokoje przy ul. Samorz¹dowej. Wiadomoœæ: tel. (071) 315-21-14 lub 0509-479-377.
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Praca

Zatrudniê pani¹ do prowadzenia domu –
osobne mieszkanie do dyspozycji na
bardzo dobrych warunkach. Wiadomoœæ:
tel. (022) 783-36-76 lub 0606-858-618.

Us³ugi

Studentka udziela korepetycji w zakresie
szko³y podstawowej i gimnazjum.
Wiadomoœæ: tel. 0695-758-297.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿
nastêpuj¹cych nieruchomoœci po³o¿onych przy ul. Zielonej
w Chojnowie, przeznaczonych pod zabudowê gara¿ami
wraz ze sprzeda¿¹ dzia³ki nr 52/32 o pow. 1721 m2
w udziale wynosz¹cym 1/31 dla ka¿dej z nieruchomoœci
wymienionych w wykazie, dla której S¹d Rejonowy
w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 21565:

Udzielê korepetycji z j. angielskiego uczniom gimnazjum i szko³y œredniej.
Wiadomoœæ: tel. 0516-165-937.
Nauczyciel j. angielskiego udzieli korepetycji. Doœwiadczenie w pracy z dzieæmi
i doros³ymi. T³umaczenia, przygotowanie
do matury oraz egzaminów Cambridge.
Mo¿liwy dojazd do domu. Wiadomoœæ:
tel. kom. 698 114 915, mail: tkgm@wp.pl

Inne

Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 0694-876-456 po godz. 16.00.
Sprzedam wózek g³êboki z wiklinow¹ gondol¹, granatowy, sztruksowy+torba do wózka+ folia przeciwdeszczowa+poœciel do
wózka, cena do uzgodnienia.
Wiadomoœc: tel. 0698-306-664.

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich
i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê
w dniu 12 lutego 2008 r. o godz. 13.00 w sali nr 11 Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y
wp³aciæ do dnia 6 lutego 2008 r. na konto Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie Nr 55864400000001490620000040 Bank
Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19 lub w kasie tut. Urzêdu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê
z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny
wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek
z³otych tj. nie mniej ni¿ 50 z³.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ
niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty
odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê
na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 1386440000000
1490620000020 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19
najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia
umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego
wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci
ponosi w ca³oœci nabywca.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej
przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut.
Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 076-81-86-680.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza
Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl
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Handel Towarami Masowymi
STACJA PALIW

z siedzib¹
w Konradówce
dzia³aj¹ca w bran¿y
stalowej zatrudni

Chojnów; ul. Lubiñska 5

HANDLOWCA

Zatrudni:

pracownika myjni
samochodowej rêcznej
Szczegó³y pod numerem telefonu
(076) 81-88-252

Wa¿ne numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie – 076 818 82 85
MOPS –
076 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe – 999; 076 818 83 33
Stra¿ Po¿arna –
998 076 819 64 71
Policja –
997; 076 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne –
994; 076 818 83 70
Pogotowie gazowe –
992; 076 850 90 00
Pogotowie energetyczne – 991; 076 818 82 83
Informacja PKP –
076 866 95 42
Informacja PKS –
076 818 84 76
Cmentarz (administrator) – 076 818 76 89
0601 146 831
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ
– 076 818 86 81
ChZGKiM
– 076 818 83 70
Przychodnia Rejonowa
– 076 818 85 14

Wymagania:
- prawo jazdy kat. B
- obs³uga komputera
- wykszta³cenie min. œrednie
(mile widziane wy¿sze)
- umiejêtnoœæ nawi¹zywania kontaktów
handlowych
- uregulowany stosunek do s³u¿by
wojskowej
Oferujemy:
; sta³e zatrudnienie
; samochód s³u¿bowy
; telefon komórkowy
; dobre zarobki
; mi³¹ atmosferê w pracy

TELEFONY KONTAKTOWE:
biuro: tel/fax 76/81-91-855
tel. kom.: 608-374-167
e-mail: shark.shark@vp.pl
http:// www.shark-stal.pl
Biuro czynne od 8.00 do 16.00
Adres firmy:
Konradówka 57, 59-225 Chojnów

Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam
i og³oszeñ. Redakcja nie zwraca tekstów
niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo
ich redagowania i skracania.
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Og³asza konkurs na stanowisko dyrektora Szko³y
Podstawowej w Goliszowie
1.
Kandydaci przystêpuj¹cy do konkursu winni spe³niæ
wymogi okreœlone w art. 36 ustawy z 7 wrzeœnia 1991r.
o systemie oœwiaty (Dz.U. z 1996 r. nr 67, poz. 329) oraz
spe³niæ wymagania, jakim powinny odpowiadaæ osoby zajmuj¹ce stanowisko dyrektorów okreœlone w rozporz¹dzeniu
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 lutego 1999r.
w sprawie wymagañ, jakimi powinny odpowiadaæ osoby zajmuj¹ce stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w przedszkolach oraz w poszczególnych typach szkó³
i placówek (Dz.U. nr 14, poz. 126, z 2000 r. Nr 70, poz. 823)
2. Oferty kandydatów powinny zawieraæ:
* zg³oszenie do konkursu z motywacj¹ ubiegania siê
o stanowisko dyrektora,
* kwestionariusz osobowy,
* dokumenty potwierdzaj¹ce kwalifikacje do zajmowania
stanowiska, dyrektora szko³y zgodne z w/w rozporz¹dzeniem,
* opinie z miejsc pracy w ostatnich piêciu latach,
* opis osi¹gniêæ zawodowych
* aktualne œwiadectwo lekarskie potwierdzaj¹ce warunki
zdrowotne niezbêdne do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej.
3. Poza dokumentami okreœlonymi w pkt. 2 kandydaci
zg³aszaj¹cy siê do konkursu powinni przed³o¿yæ w osobnej
kopercie uzasadnienie przyst¹pienia do konkursu wraz
z w³asn¹ koncepcj¹ pracy na stanowisku dyrektora szko³y.
4. Koperty z dokumentami kandydaci powinni sk³adaæ
w sekretariacie Urzêdu Gminy w Chojnowie, ul. Fabryczna 1
w terminie 14 dni od ukazania siê niniejszego og³oszenia.
5. Na kopertach nale¿y podaæ nazwê i adres szko³y, której dotyczy konkurs oraz imiê i nazwisko kandydata wraz z adresem.
6. Kandydaci na stanowisko dyrektora szko³y maj¹ prawo
wgl¹du do podstawowej dokumentacji szkolnej.
7. O terminie konkursu kandydaci sk³adaj¹cy oferty
zostan¹ poinformowani.

"KATION" Sp. z o.o. - PRODUCENT SPAWANYCH KONSTRUKCJI
STALOWYCH, poszukuje kandydatów na stanowisko:
1.

In¿ynier lub technik mechanik,

2.

Mistrz produkcji

3.
4.
5.
6.

Operator wypalarki CNC
Spawaczy z uprawnieniami
Œlusarzy konstrukcyjnych
Monterów konstrukcji stalowych
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Wójt Gminy Chojnów

Firma "SHARK"

z Wykszta³cenie wy¿sze (kierunki techniczne, np.: elektromechanika, mechanika, automatyka,
metalurgia) lub œrednie,
z Dobra znajomoœæ programów typu AutoCad ,
z Mile widziane doœwiadczenie na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej,
z Projektowanie i nadzorowanie wykonawstwa konstrukcji stalowych
z Ogólna wiedza z zakresu konstrukcji i eksploatacji maszyn, wytrzyma³oœci
materia³ów, metaloznawstwa, spawalnictwa,
z Mile widziane doœwiadczenie w zakresie planowania produkcji oraz znajomoœæ
zasad kosztorysowania, negocjacji.
z Komunikatywna znajomoœæ jêzyka angielskiego lub niemieckiego bêdzie dodatkowym atutem
z Wykszta³cenie œrednie techniczne (spawalnictwo, mechanika lub konstrukcje stalowe)
z Doœwiadczenie w pracy w dziale produkcji,
z Praktyczna znajomoœæ rysunku technicznego, znajomoœæ zagadnieñ z zakresu
œlusarstwa i spawalnictwa
z Umiejêtnoœæ organizacji pracy i zarz¹dzanie zespo³em ludzkim

OFERUJEMY:

z atrakcyjny system wynagrodzeñ
z mo¿liwoœæ rozwoju zawodowego
z pracê z zagranicznymi inwestorami

Miejsce pracy - Chojnów
Prosimy o przes³anie CV na adres: dkrasowska@kation.com.pl lub przesy³anie na adres firmy:
"KATION" Sp .z o.o. ul. Wojewódzka 5d, 58-560 Jelenia Góra lub kontakt telefoniczny pod
numerem 606-345-950.
W C.V. prosimy o zamieszczenie nastêpuj¹cej klauzuli: "Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych
osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustaw¹ z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych.
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