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¯yczenia, gratulacje i wspomnienia
30 stycznia w Domu Chemika oko³o 100 cz³onków
Zwi¹zku Kombatantów i Zwi¹zku Sybiraków
uczestniczy³o w dorocznym bo¿onarodzeniowym
spotkaniu.

Feerum S.A. w Legnickiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej
Prezes LSSE wrêczy³ chojnowskiej firmie
oficjalne zaœwiadczenie o prowadzeniu
dzia³alnoœci gospodarczej na terenie strefy.

To by³ udany debiut
W chórze œpiewa moja ¿ona, córka i wnuczka – mówi Kazimierz Czapski – Nie mog³em
odmówiæ sobie obejrzenia ich pierwszego wspólnego wystêpu.

Ponadto w numerze:
* Na XVIII sesji * Chciano go okraœæ, wróci³ bogatszy o 10 tysiêcy * Festiwal dwójki *
* Zak³opotani zakochani…

Chojnowskie
Z prac wydzia³ów
Wydzia³ RG
* kontynuowane s¹ prace przy budowie trybun
na stadionie miejskim. Wykonano ju¿ konstrukcjê trybun, obecnie wykonawca uk³ada
chodniki z betonowej kostki polbrukowej.
* rozstrzygniêto przetarg i wy³oniono wykonawcê na budowê ulicy £u¿yckiej. Firma
z Lubina rozpocznie pracê ju¿ w pierwszych dniach wiosny.
* 31 stycznia odby³o siê otwarcie ofert
w przetargu nieograniczonym na wymianê
okien w Gimnazjum nr 2. Oferty z³o¿y³o
19 wykonawców.
* og³oszono przetarg nieograniczony na
pe³nienie funkcji in¿yniera kontraktu dla
inwestycji pod nazw¹ „budowa miêdzyszkolnego basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie”. Otwarcie
ofert odbêdzie siê 28 lutego.
* og³oszono przetarg nieograniczony na
budowê ulicy Rzemieœlniczej wraz z sieci¹
kanalizacji ogólnosp³awnej. Otwarcie ofert
odbêdzie siê 10 marca.

Polbruk ju¿ czeka
Pocz¹tek roku dla miejskich s³u¿b, jest
okresem planowania i projektowania zadañ
inwestycyjnych. Wzorem lat ubieg³ych, wœród
nowych i kontynuowanych inwestycji, realizowana bêdzie tak¿e wymiana nawierzchni
chodników. Zmian w tej kwestii mog¹
spodziewaæ siê w tym roku mieszkañcy
kilku ulic, ale kolejnoœæ i mo¿liwoœci remontów uzale¿nione bêd¹ od informacji od
w³aœcicieli uzbrojenia podziemnego. Jeœli
w planowanych rejonach sieci podziemne
nie bêd¹ przebudowywane, urz¹d rozpocznie wymianê nawierzchni. Wiadomo ju¿, ¿e
remontowi zostanie poddany Plac Dworcowy.

Zmiany w sto³ówkach
Jeszcze do niedawna zasady funkcjonowania szkolnych sto³ówek okreœla³a dyrekcja
placówki, od nowego roku te kompetencje
przejê³y organy prowadz¹ce – w przypadku
naszego miasta – rada miejska Chojnowa.
Zobligowa³a j¹ do tego nowelizacja ustawy
o systemie oœwiaty, wed³ug której samorz¹d ustala zasady korzystania ze sto³ówek
i ceny obiadów.
31 stycznia, radni podjêli uchwa³ê, która,
m.in. mówi o tym kto mo¿e korzystaæ ze
szkolnej sto³ówki oraz okreœla terminy
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rozmaitoœci

i wysokoœæ op³at za posi³ki. Cena obiadu
zosta³a ustalona na podstawie wyliczeñ
szkolnych ksiêgowych. Zgodnie z wymienion¹ ustaw¹ dzienn¹ wysokoœæ op³aty za
korzystanie z posi³ków w sto³ówce szkolnej
przez pracowników szkolnych ustala siê,
uwzglêdniaj¹c koszty przygotowania posi³ków, w tym koszty surowca przeznaczonego na wy¿ywienie oraz koszty wynagrodzenia pracowników sto³ówki, oraz sk³adki
naliczane od tych wynagrodzeñ, a tak¿e
koszty utrzymania sto³ówki. Oznacza to, ¿e
uczniowie pokrywaj¹ koszty tzw. „wsadu
do kot³a”, pozostali dodatkowo op³acaj¹
rzeczywiste koszty przygotowania posi³ku.

Uwaga kierowcy
Pod koniec miesi¹ca wprowadzona zostanie
zmiana organizacji ruchu na ulicy Tkackiej
na odcinku od ulicy Niemcewicza do ulicy
Ciemnej. Odbywaæ siê tu bêdzie ruch jednokierunkowy – z wjazdem od ul. Niemcewicza.

Dowody do wymiany
Jeszcze tylko 53 dni jest wa¿ny stary ksi¹¿eczkowy dowód osobisty. Tymczasem
wniosków o nowy dowód nie z³o¿y³o ponad
1 mln Polaków. W Chojnowie takich osób
jest ponad 700.
Po 31 marca bez plastikowej karty nie tylko
nie dostaniemy kredytu w banku, ale nawet
nie odbierzemy listu na poczcie. Stare dowody nie bêd¹ respektowane przez ¿aden
podmiot. Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e uchylanie siê od posiadania lub wymiany dowodu jest karane ograniczeniem wolnoœci do jednego miesi¹ca albo grzywn¹
w wysokoœci od 20 z³ do 5 tys. z³ i po 31 marca
mo¿emy spodziewaæ siê takich restrykcji.
Aby wymieniæ dowód osobisty nale¿y :
1. Pobraæ wniosek o wydanie dowodu osobistego w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie
– Wydzia³ Spraw Obywatelskich – parter,
pokój nr 1 lub ze strony internetowej:
chojnow.eu
2. Wype³niæ wniosek zgodnie z zamieszczonym na nim pouczeniem – podpis na
wniosku sk³ada siê w obecnoœci urzêdnika przyjmuj¹cego wniosek.
3. Dokonaæ wp³aty w kwocie 30,00 z³
w kasie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
4. Osobiœcie z³o¿yæ wniosek w urzêdzie –
parter, pokój nr 1 za³¹czaj¹c do niego:
- 2 aktualne, wyraŸne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiaj¹ce osobê bez
nakrycia g³owy i okularów z ciemnymi
szk³ami w taki sposób, aby ukazywa³y g³owê w pozycji lewego pó³profilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oœwietlenia twarzy,
- dowód uiszczenia op³aty,

- odpis skrócony aktu urodzenia osoby,
która nie wst¹pi³a w zwi¹zek ma³¿eñski lub
odpis skrócony aktu ma³¿eñstwa wraz
z adnotacj¹ o aktualnie u¿ywanym nazwisku.
Zwalnia siê z tego obowi¹zku osoby, których
dokumenty sporz¹dzone zosta³y w Urzêdzie
Stanu Cywilnego w Chojnowie. W tym
przypadku prosi siê wnioskodawców o potwierdzenie danych zawartych we wniosku
w USC w Chojnowie, ul. Kiliñskiego nr 5.
W poniedzia³ki oddelegowany pracownik
urzêdu przyjmuje wnioski od osób niepe³nosprawnych w miejscu ich zamieszkania. Wczeœniej nale¿y telefonicznie
(tel. 076 818-85-05) zg³osiæ zamiar wymiany dowodu.

Lampa to wróg
Nieustajemy w informowaniu mieszkañców
o aktach wandalizmu. Miejscowi chuligani
daj¹ nam czêsto powody do zamieszczania
tej treœci artyku³ów. Pisaliœmy ju¿ o niszczeniu drzew i krzewów, ³awek, znaków, toitoi czy elewacji. Tym razem tekst o wandalach dotyczy lamp. Systematycznie, po
ka¿dym weekendzie, miejskie s³u¿by licz¹
koszty, jakie my wszyscy poniesiemy za
chuligañskie wybryki. Wandale upodobali
sobie parkowe lampy i z determinacj¹ rozbijaj¹ szklane klosze - ¿adna z opraw nie
nadaje siê do ewentualnej naprawy – samorz¹d musi kupowaæ nowe.
Testowi wytrzyma³oœci poddawane s¹ tak¿e
znaki drogowe, równie¿ nowy system informacji miejskiej
W tej sytuacji pocieszaj¹ca jest reakcja spo³eczeñstwa – mieszkañcy czêsto zawiadamiaj¹ o odkrytych szkodach. Tego typu
interwencje by³yby zdecydowanie efektywniejsze gdyby policja otrzymywa³a zawiadomienia o niszczeniu mienia w chwili, gdy
ma ono miejsce.

Poborowi na komisjê
Od 4 lutego do 30 kwietnia na terenie naszego województwa zostanie przeprowadzony pobór mê¿czyzn urodzonych w 1989 r.
Obowi¹zkowi stawienia siê do poboru
podlegaj¹ tak¿e urodzeni w latach 1984 1988, którzy dot¹d nie stanêli przed komisj¹.
Poborowi z naszego miasta maj¹ obowi¹zek zg³osiæ siê w siedzibie Powiatowej
Komisji Lekarskiej w Legnicy w terminie
od 11 do 14 lutego. Pamiêtaæ nale¿y o dokumencie to¿samoœci, fotografii i ewentualnych dokumentach opinii lekarskiej.
Zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody
Dolnoœl¹skiego nieotrzymanie wezwania
imiennego, które powinno trafiæ ju¿ do poborowych, nie zwalnia od obowi¹zku stawienia
siê w wyznaczonym terminie przed komisj¹.
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Szansa na gaz!?

Sprawa na telefon

24 stycznia burmistrz zorganizowa³ spotkanie z udzia³em przedstawicieli Zak³adu Gazowniczego
w Legnicy w sprawie warunków
i mo¿liwoœci pod³¹czenia do sieci
gazowej terenu po by³ym zak³adzie
„Dolpakart”. Mimo wczeœniejszego zainteresowania ze strony
przedsiêbiorców maj¹cych siedzibê na tym terenie, w spotkaniu
uczestniczy³y tylko dwie firmy,
z 24 zaproszonych. W zwi¹zku
z tym przedstawiciele gazowni
przekazali druki wniosków o dostawê gazu, które zosta³y przes³ane wszystkim firmom.

Przypominamy mieszkañcom, ¿e
w ka¿dy wtorek w godzinach od
9.00 do 11.00 burmistrz Jan
Serkies pe³ni telefoniczny dy¿ur
pod numerem (076) 818-82-85 lub
818-86-77.

Nie tylko dla bryd¿ystów
15 lutego o godz. 17.00 w kawiarence MDK odbêdzie siê Turniej Bryd¿a Sportowego Parami.
Serdecznie zapraszamy zainteresowanych – graczy i kibiców.

Wêdkarskie zebranie
Zarz¹d Ko³a PZW „Skora” Chojnów informuje swoich cz³onków,
¿e 17 lutego o godz. 10.00 w hotelu „Max” przy ul. Katedralnej 2
odbêdzie siê walne zebranie sprawozdawcze cz³onków ko³a. Drugi
termin – godz. 10.30. Prosimy
o liczny udzia³. Jednoczeœnie informujemy, ¿e sk³adki cz³onkowskie
za 2008r. przyjmowane s¹ w ka¿d¹
œrodê w godz. 16 – 17 w zak³adzie
szewskim przy ul. Legnickiej 9.

Rada informuje
W ka¿dy wtorek w godzinach od
13.00 do 16.00, przewodnicz¹cy
rady miejskiej – Jan Skowroñski
przyjmuje interesantów w biurze
rady, pokój nr 4. W ka¿dy
czwartek natomiast, w godzinach
11.00-12.00, w tym samym miejscu przyjmuje wiceprzewodnicz¹cy
Józef Kulas.

Informacja
Pe³nomocnik Burmistrza Miasta
ds. Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii przyjmuje petentów w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie, I piêtro pok.
nr 9, w godzinach pracy Urzêdu;
tel. (076) 81-86-684.
***
Osoby wspó³uzale¿nione mog¹
otrzymaæ pomoc bior¹c udzia³
w terapii prowadzonej w Punkcie
Konsultacyjnym w ka¿dy I i II
poniedzia³ek miesi¹ca w godz.
16.30 - 19.30.

Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta

- styczeñ - luty - marzec -

1. Apteka ,,Pod S³oñcem”, tel. 076 81-88-452
2. Apteka ,,Salix”: tel. 076 81-88-301
3. Apteka ,,Melisa”: tel. 076 81-91-658
4. Apteka ,,Farmed”: tel. 076 81-81-136
5. Apteka ,,Stokrotka”:

10.02.08, 16.03.08,
17.02.08,
24.02.08,
02.03.08
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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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿
prawa u¿ytkowania wieczystego ustanowionego
na w³asnoœci Skarbu Pañstwa do dnia 05-12-2089 r.,
nieruchomoœci zabudowanej po³o¿onej w obrêbie 2
miasta Chojnowa, oznaczonej numerem geodezyjnym 53
o pow. 4693 m2, wraz ze sprzeda¿¹ budynku
magazynowego o pow. u¿ytkowej 3673,50 m2, wpisanej
w ksiêdze wieczystej Nr 36684.
Cena wywo³awcza - 500.000,00 z³.
Wadium - 100.000,00 z³.
Przez nieruchomoœæ przebiegaj¹ sieci infrastruktury podziemnej. W przypadku wyst¹pienia nie ujawnionych na mapie
sieci uzbrojenia terenu nabywca zobowi¹zany jest do umo¿liwienia dostêpu do nich, a w razie kolizji z planowan¹ zabudow¹ inwestor bêdzie zobowi¹zany dokonaæ prze³o¿enia sieci
w ramach kosztów w³asnych inwestycji, za zgod¹ w³aœciciela
sieci, na warunkach z nim uzgodnionych.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa nieruchomoœæ ujêta jest jako tereny przemys³owe i sk³adowe. Nieruchomoœæ obci¹¿ona jest dwoma umowami dzier¿awnymi, zawartymi na czas oznaczony do dnia 30-06-2008 r.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 17 marca 2008 r. o godz. 11.00
w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy
1, 59-225 Chojnów. Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹
posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia
wadium, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo
wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do
udzia³u w przetargu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y
wp³aciæ do dnia 10 marca 2008r. na konto Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000
0050 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19.
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/.
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.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1%
ceny wywo³awczej,
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie
mniej ni¿ 5.000,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca
siê na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 1386440000
0001490620000020 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek
18/19 najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej.
Sprzeda¿ nieruchomoœci jest zwolniona od podatku VAT na
podstawie art. 43 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i us³ug.
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.
Nieruchomoœæ mo¿na ogl¹daæ w dniach 3-14 marca 2008 r.
w godz. 10.00 do 14.00. Klucze dostêpne s¹ w Wydziale Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska tut. Urzêdu - pok. nr 12.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut.
Urzêdu lub telefonicznie pod numerem (0-76) 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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Na XVII sesji
W trakcie pierwszej w tym roku sesji, radni
wys³uchali rocznych sprawozdañ z dzia³alnoœci Miejskiej Komisji Mieszkaniowej, prac
burmistrza, podsumowano tak¿e dzia³alnoœæ
rady w 2007r.
- Podczas 15 ubieg³orocznych spotkañ – powiedzia³a Maria Steæ, przewodnicz¹ca komisji
mieszkaniowej – rozpatrzyliœmy 316 spraw
mieszkaniowych dotycz¹cych m.in:
przed³u¿enia umowy najmu lokalu socjalnego,
przydzia³u lokalu socialnego, lokalu komunalnego lub zamiennego, komunalnego po
œmierci najemnicy, przydzia³u lokalu do remontu we w³asnym zakresie. W terenie sprawdzono 99 wniosków o przydzia³ mieszkania,
podañ i zg³oszonych spraw spornych.

W ubieg³ym roku komisja mieszkaniowa
przydzieli³a 8 lokali mieszkalnych, 20 lokali
socjalnych, 15 lokali zamiennych, 17 lokali

po œmierci, 4 lokale po wyprowadzeniu siê
najemcy, 53 przed³u¿enia umów najmu lokali
socjalnych i przeprowadzono 3 zamiany miêdzylokatorskie. 5 lokali socjalnych przekazano
spó³dzielni mieszkaniowej w zwi¹zku z realizacj¹ wyroków s¹dowych.
- Potrzeby mieszkaniowe Chojnowa wed³ug
oceny komisji, aktualnie wynosz¹ oko³o 112
mieszkañ – doda³a M. Steæ. – Nadmieniæ
nale¿y, ¿e mieszkania pozyskiwane z ruchu
ludnoœci s¹ w bardzo z³ym stanie technicznym.
Najczêœciej s¹ to lokale zawilgocone, zagrzybione i zdewastowane. Powoduje to wzrost
kosztów i oddala w czasie przekazywanie
takich mieszkañ nowym najemcom.

Podsumowanie prac s³u¿b miejskich w 2007
rok przedstawi³ radnym burmistrz.

III. W zakresie inwestycji wykonano:
1. Wymianê nawierzchni ul. ¯eromskiego.
2. Wymianê okien w budynkach Gimnazjum nr 1.
3. Remont pokrycia dachów budynku A i B w SP 4.
4. Przebudowê dojœcia do budynku przy
ul. Szpitalnej 6 - Przychodnia Rejonowa Oddzia³ Rehabilitacji.
5. Budowê ul. Tuwima wraz z przebudow¹
sieci kanalizacji ogólnosp³awnej.
6. Budowê sieci kanalizacji ogólnosp³awnej
i przebudowê sieci wodoci¹gowej w ul. Sk³odowskiej.
7. Remont pokrycia dachów sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2.
8. Budowê trybun sportowych na stadionie
miejskim.
9. Remont pomieszczeñ biurowych wydz. FB
w Urzêdzie Miejskim.
10. Wymianê okien w Gimnazjum nr 2
w elewacji frontowej.
11. Budowê boiska wielofunkcyjnego przy
ul. Ma³achowskiego.
12. Zakoñczono remont k³adki dla pieszych
nad rzek¹ Skor¹.

V. W zakresie organizacji prac interwencyjnych
£¹cznie w roku 2007 realizowano zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych dla 42
osób, w tym kontynuacja umów z roku 2006 4 osoby.
Realizowano nastêpuj¹ce zadania:
* obs³uga sezonowa utrzymania terenów zielonych nie objêtych przetargiem oraz ogrodów
zabaw dla dzieci ³¹cznie z nasadzeniami drzew
i krzewów,
* konserwacja - koszenie skarp koryta rzeki
Skory w granicach miasta,
* roboty remontowo - malarskie w przedszkolu Nr 1 i Nr 3,
* porz¹dkowanie terenów komunalnych,
* remonty i malowanie elewacji budynków,
* budowa ogrodzenia placu zielonego przy MDK,
* naprawa elewacji budynku Muzeum Regionalnego,
* wymiana nawierzchni chodników.
Na podstawie ustawy Prawo Zamówieñ Publicznych dokonano zakupu materia³ów niezbêdnych do prowadzenia robót i wymieniono nawierzchniê chodników na nastêpuj¹cych ulicach: Wojska Polskiego - 693 m 2 , Ma³achowskiego - 24 m2, Drzyma³y - 95 m2, Grottgera/Tkacka - 19 m2, Konarskiego - 24 m2,
Rynek - 64 m 2 , Kiliñskiego - 1904 m 2 ,
Paderewskiego/Brzozowa - 103 m2.
£¹cznie wykonano 2926 m2 nawierzchni chodników, chodnik przy ulicy Wojska Polskiego
wykonano na zasadach wspó³finansowania
z Zarz¹dc¹ drogi tj. Starostwem Powiatowym
w Legnicy.

I. W zakresie drogownictwa
1. Wykonano naprawy cz¹stkowe nawierzchni
asfaltowych ulic miejskich przy u¿yciu emulsji
i grysów w iloœci 43 t.
2. W ramach kampanii Europejskiego Tygodnia Zrównowa¿onego Transportu oraz Europejskiego dnia bez samochodu wprowadzono
zmianê organizacji ruchu drogowego na jednokierunkowy w ci¹gach ulic: Królowej
Jadwigi – Œciegiennego i Komuny Paryskiej
na odcinku od ulicy Niemcewicza do ul. Ciemnej.
3. Przeprowadzono prace zwi¹zane z odnowieniem oznakowania poziomego:
- przejœcia dla pieszych w ci¹gach dróg miejskich ze szczególnym uwzglêdnieniem szkó³,
przedszkoli, œwietlic szkolnych (50 przejœæ).
4. Nadzorowano prace zwi¹zane z przeprowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta,
(zakupiono 120 t. piasku i 80 t. soli drogowej).
5. Zakupiono 150 t. kamienia drogowego
o frakcji 0-31,5 mm, który wykorzystano do
utwardzenia i uzupe³nienia nawierzchni dróg
gruntowych - ul. Brzozowa i Po³udniowa oraz
alejek na terenie Cmentarza Komunalnego.
6. Wyrównano drogi gruntowe sprzêtem mechanicznym.
7. Z tytu³u op³at za zajêcie pasa drogowego
uzyskano dochody w wysokoœci 17.738 z³.
8. Wykonano I etap prac zwi¹zanych z System
Informacji Miejskiej, w ramach którego
zamontowano 172 tablice na 52 s³upach.
9. Wyrównano i ogrodzono teren na plac
sportowo - rekreacyjny przy ul. Ma³achowskiego – MDK.
II. W zakresie oœwietlenia ulic i placów
1. Przeprowadzono kwartalne przegl¹dy stanu
oœwietlenia ulicznego z przedstawicielami
EnergiaPro Koncern Energetyczny.
2. Zakupiono 145 opraw sodowych oœwietlenia ulicznego.
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IV. W zakresie projektów
Zlecono wykonanie:
1) projektu rewitalizacji rejonu Œródmiejskiego (Rynek, Pl. Zamkowy, ul. Królowej Jadwigi,
ul. Œciegiennego i Grottgera).
2) adaptacji “Domu Schrama” na Miejski
Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji.
3) projektu budowlano - wykonawczego przebudowy sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie
Œródmiejskim.
Wykonano projekty na:
- budowê ul. Rzemieœlniczej,
- budowê sieci wodno - kanalizacyjnej dla
planowanego osiedla domów jednorodzinnych
przy ul. Bielawskiej.
- przebudowê sieci wodoci¹gowej w ul. Okrzei
- budowê sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie
ulic: Asnyka, Po³udniowej i Z³otoryjskiej

VI. W zakresie organizacji prac spo³ecznie
-u¿ytecznych
Zawarto z Powiatowym Urzêdem Pracy w Legnicy Filia w Chojnowie dwa porozumienia na
organizacjê miejsc pracy dla osób d³ugotrwale bezrobotnych, kierowanych przez
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej.
Porozumienia zawarto na okresy: 15.03.2007
- 15.09.207 dla 40 bezrobotnych oraz 01.06.2007
- 30.11.2007 dla 20 bezrobotnych.
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Na XVII sesji
Bezrobotni byli zatrudnieni na okres 6 miesiêcy w wymiarze pracy 10 godzin tygodniowo i wykonywali prace zwi¹zane z porz¹dkowaniem terenów komunalnych.
VII. W zakresie zieleni miejskiej
Wykonano dokumentacje techniczne:
- projekt zagospodarowania zabytkowego
Parku Œródmiejskiego ³¹cznie z oœwietleniem;
- projekt zagospodarowania ci¹gu pieszego
wzd³u¿ rzeki Skory wraz z terenem rekreacyjnym i oœwietleniem na odcinku od ul. Wolnoœci do ul. Legnickiej w Chojnowie.
- posadzono 21 drzew iglastych i 16 liœciastych.
VIII. W zakresie gospodarki mieszkaniowej
W roku 2007 przydzielono:
- 8 lokali mieszkalnych,
- 20 lokali socjalnych,
- 15 lokali zamiennych,
- 17 lokali po œmierci najemcy,
- 4 lokale po wyprowadzeniu siê najemcy
W roku 2007 przed³u¿ono 53 umowy najmu
lokali socjalnych.
IX. W zakresie pozyskiwania œrodków
zewnêtrznych uzyskano:
1. Dotacjê w wysokoœci 16.900 z³. i po¿yczkê
w wysokoœci 33.900 z³. z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej na zadanie - budowa ul. Tuwima
z sieci¹ ogólnosp³awn¹.
2. Dotacjê w wysokoœci 44.000 z³. i po¿yczkê
w wysokoœci 111.000 z³. z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej na zadanie - budowa sieci wodno kanalizacyjnej w ul. M. Sk³odowskiej.
3. Dotacjê w wysokoœci 24.700 z³. i dotacjê
w wysokoœci 24.700 z³. z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej na zadanie – budowa ruroci¹gu
t³ocznego kanalizacji sanitarnej w ul.Okrzei.
4. Dotacjê w wysokoœci 152.271 z³. z Ministerstwa Sportu na budowê boiska wielofunkcyjnego przy ul.Ma³achowskiego.
5. Dotacjê w wysokoœci 66.784 z³. z Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych na usuniêcie barier architektonicznych – budowa platformy podnoœnej do
budynku Przychodni Rejonowej - Rehabilitacja przy ul. Szpitalnej.
6. Dotacjê z Kuratorium Oœwiaty we Wroc³awiu
w wysokoœci 53.027 z³. na za³o¿enie monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz na
modernizacjê istniej¹cego monitoringu w Szkole
Podstawowej Nr 4, Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum nr 2.
X. W zakresie gospodarki gruntami i ochrony œrodowiska
W wyniku czynnoœci zwi¹zanych z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomoœci:
1. W drodze przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano:
- nieruchomoœæ zabudowan¹ budynkiem wpisanym do rejestru zabytków po³o¿on¹ przy
ul. G³owackiego,
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- nieruchomoœæ niezabudowan¹ z przeznaczeniem pod budowê CPN wraz z parkingiem
oraz na us³ugi hotelarskie przy ul. Parkowej,
- nieruchomoœæ niezabudowan¹ po³o¿on¹
przy ul. Okrzei na terenie objêtym granicami
Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
na której zosta³a wybudowana pralnia chemiczna przez firmê „IMPEL-PERFEKTA”,
- nieruchomoœæ zabudowan¹ budynkiem
warsztatowo –szkoleniowym przy ul.Witosa,
- nieruchomoœæ niezabudowan¹ po³o¿on¹
przy ul. Boh. Getta Warszawskiego przeznaczon¹ pod zabudowê mieszkaniow¹,
- nieruchomoœæ zabudowan¹ budynkiem warsztatowo-magazynowym po³o¿on¹ przy
ul. Fabrycznej,
- dzia³kê pod zabudowê gara¿em przy ul. Legnickiej i 9 dzia³ek przy ul. Parkowej,
- trzy lokale u¿ytkowe przy ul. Legnickiej 38,
ul. Koœciuszki 18 i ul. Kolejowej 18,
- lokal mieszkalny przy ul. Krasickiego 2,
2. W drodze bezprzetargowej sprzedano:
- na rzecz najemcy dwa lokale u¿ytkowe
po³o¿one przy ul. Legnickiej 17 i Rynek 23,
- nieruchomoœæ gruntow¹ na rzecz dotychczasowych u¿ytkowników wieczystych pod pawilonem przy ul. Paderewskiego,
- na rzecz najemców 46 lokali mieszkalnych
przy zastosowaniu 95 % i 92 % bonifikaty.
3. Zawarto 15 umów dzier¿awnych (tj: na
prowadzenie dzia³alnoœci handlowej na targowisku miejskim, ogrody przydomowe przy
ul. Æwikliñskiej, Reja, grunty u¿ytkowane
rolniczo) oraz zgodnie z uchwa³¹ zosta³y podwy¿szone op³aty z tytu³u czynszu dzier¿awnego wspó³czynnik wzrostu cen i us³ug konsumpcyjnych,
4. Wydano 38 decyzji w sprawie przekszta³cenia u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci dla Spó³dzielni Mieszkaniowej „M³odoœæ” oraz siedem na rzecz osób fizycznych,
5. Wydano 5 decyzji ustalaj¹cych op³aty
(op³ata planistyczna), z tytu³u wzrostu wartoœci
nieruchomoœci na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, po³o¿onych w obrêbie 3,
6. Za zaleg³oœci podatkowe wobec Gminy
przejêto:
- w³asnoœæ piêciu studni wierconych ujêcia
wody we wsi Piotrowice wraz z sieci¹ wodoci¹gow¹ o d³ugoœci 2,0 km, od Syndyka Masy
upad³oœci „KAZ- DOLZAMET” S.A.,
- cztery dzia³ki o ³¹cznej powierzchni 1,09 ha
wraz z budynkami: (budynek warsztatowy,
rampa betonowa, portiernia z wiat¹ i droga
betonowa) od firmy „Dolzamet Fabryka £añcuchów” Sp. z o.o. z siedzib¹ w Chojnowie,
7. Na wniosek gminy w drodze komunalizacji
zgodnie z Decyzj¹ Wojewody Dolnoœl¹skiego uzyskano prawo w³asnoœci:
- dzia³ki niezabudowanej bêd¹cej w u¿ytkowaniu wieczystym gminy o powierzchni
23.657 m2 po³o¿onej przy ul Kraszewskiego
oraz dzia³ki stanowi¹cej drogê wewnêtrzn¹
o powierzchni 2.018 m2 po³o¿onej w obrêbie

2 miasta,
- dzia³ki niezabudowanej o powierzchni 314 m2
po³o¿onej przy ul. Przelot,
- dzia³ki zabudowanej stacj¹ transformatorow¹ o powierzchni 35 m2 po³o¿onej w obrêbie 6 miasta.
8. Wydano dwie decyzje na wygaszenie trwa³ego zarz¹du dla CHZGKiM 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 powierzchni 145 m2,
9. Wydano 23 decyzje na podzia³ dzia³ek,
10. Przed³u¿ono umowê u¿yczenia stawu
miejskiego dla Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego w Legnicy,
12. Wydano 7 zaœwiadczeñ w/s: numeracji
nieruchomoœci, prowadzenia gospodarstwa
rolnego oraz o kosztach wykupu lokalu
mieszkalnego,
13. Wydano zezwolenie na przeprowadzenie
i wykonywanie na nieruchomoœci przy³¹cza
cieplnego do budowanego pawilonu przy
ul. Legnickiej-ul. Sikorskiego.
14. Udzielono dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w kwocie 25.000 z³ jako dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich
przy witra¿ach w koœciele p.w. œw. Aposto³ów
Piotra i Paw³a w Chojnowie,
15. Przeprowadzono przetarg nieograniczony
w oparciu o zamówienia publiczne na wykonywanie wycen nieruchomoœci przeznaczonych do sprzeda¿y, w wyniku którego wy³oniono rzeczoznawców maj¹tkowych.
16. W wyniku nadzoru nad gospodark¹ drzewostanem wydano 26 decyzji w zakresie usuwania drzew i krzewów z obowi¹zkiem nasadzenia oraz jedn¹ z pobraniem op³aty,
17. W zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi wydano 16 postanowieñ,
18. Przy udziale firmy specjalistycznej zlikwidowano zagro¿enie z terenu nieczynnego
Browaru. Usuniêto pozostawiony amoniak
z instalacji amoniakalnej u¿ywanej w procesie
ch³odzenia piwa,
19. Przeprowadzono na terenie miasta akcjê
“Sprz¹tanie Œwiata – Polska 2007”,.
20. Wspó³uczestniczono w przeprowadzeniu
wyborów do Rady Powiatu Dolnoœl¹skiej
Izby Rolniczej,
21. Wydano 5 decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjê inwestycji
tj: przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej
w ul. Asnyka, ul. Parkowej, ul. Sk³odowskiej,
ul. Bielawskiej,
22. Wydano decyzjê nak³adaj¹c¹ obowi¹zek
wykonania œwiadczeñ i 9 decyzji uchylaj¹cych w sprawie œwiadczeñ rzeczowych
(w zakresie spraw obronnych).
23. Dokonano modernizacji i konserwacji
radiotelefonów i urz¹dzeñ nag³aœniaj¹cych na
terenie miasta,
24. Przeprowadzono trening Akcji Kurierskiej
i sta³ego dy¿uru z udzia³em pracowników urzêdu.
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Na XVII sesji
XI. Z zakresu spraw obywatelskich
1. Dowody osobiste:
- przyjêto i skompletowano 3469 wniosków
o wydanie dowodów osobistych,
- wydano 2974 dowodów osobistych,
- wys³ano 650 szt. zapotrzebowañ po koperty
dowodowe do innych urzêdów,
- wys³ano 540 szt. kopert dowodowych na
wezwanie innych urzêdów,
- uzupe³niono bazê elektroniczn¹ ewidencji
ludnoœci przez aktualizacjê na bie¿¹co o nowe
nr dowodów osobistych - ok. 300 poz.,
- wydano 85 zaœwiadczeñ o utracie dowodu
osobistego,
- uniewa¿niono 3000 dowodów osobistych
w systemie SOO z ró¿nych przyczyn (np. utrata
dowodu, zmiana danych osobowych, adresowych, wymiana ustawowa),
- wydano decyzjê w sprawie prowadzenia
zbiórki publicznej.
2. Ewidencja ludnoœci:
- przeprowadzono 15 postêpowañ administracyjnych i wydano 15 decyzji o wymeldowanie osób,
- sporz¹dzono dla szkó³ wykazy - dzieci podlegaj¹cych obowi¹zkowi szkolnemu,
- przyjêto: 196 aktów urodzeñ, 123 akty zgonu,
164 akty ma³¿eñstwa,
- przyjêto 49 aktów stanu cywilnego (uznania
i rozwody),
- przyjêto 404 zg³oszenia pobytu sta³ego oraz
447 zg³oszeñ pobytu czasowego,
- przyjêto 320 zg³oszeñ wymeldowania z pobytu sta³ego i 419 zg³oszeñ wymeldowania
z pobytu czasowego,
- potwierdzono 224 zameldowania na pobyt
czasowy z innych Urzêdów,
- wydano 324 zaœwiadczeñ zameldowania
i wymeldowania,
- udostêpniono 324 danych osobowych
i adresowych,
- przygotowano listy wyborców do wyborów
Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dodatki mieszkaniowe:
- przyjêto i rozpatrzono 1028 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, tj. wydano 970
decyzji pozytywnych i 58 decyzji negatywnych,
- ³¹cznie w 2007 roku wyp³acono dodatki
mieszkaniowe kwotê 740.925,60 z³,
- potwierdzono 980 oœwiadczeñ dot. poœwiadczenia w³asnorêcznoœci podpisu o stanie rodzinnym i maj¹tkowym sk³adaj¹cego oœwiadczenie,
- wydano 30 decyzji dot. wstrzymania wyp³aty dodatku mieszkaniowego osobom, które
maj¹ zad³u¿enia czynszowe, powy¿ej dwóch
miesiêcy.
4. Sprawy wojskowe
- opracowano wnioski do Wojewódzkiego
Planu Poboru,
- sporz¹dzono listy poborowych,
- wydano 5 decyzji dotycz¹cych uznania poborowego odbywaj¹cego s³u¿bê zastêpcz¹ za
posiadaj¹cego na wy³¹cznym utrzymaniu
cz³onków rodziny,
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- przeprowadzono rejestracjê przedpoborowych rocznika podstawowego.
XII. Z zakresu organizacji i promocji
1. Przeprowadzono wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarz¹dzone na dzieñ 21 paŸdziernika 2007 r.
2. Og³oszono i rozstrzygniêto 11 konkursów
na realizacjê zadañ publicznych na terenie
miasta Chojnowa na 2007 rok.
3. Dokonano oceny pracowników zatrudnionych w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie.
4. Uzyskano certyfikat i znak „Gmina Fair
Play”.
5. Przygotowano i przekazano do publikacji
materia³y promocyjne do: Dolnoœl¹skiej
Agencji Promocji i Obs³ugi Samorz¹dów,
Gazety Wyborczej, Gazety Wroc³awskiej,
Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej,
Polish Bisiness Magazyn, wydawnictw zwi¹zanych z wyœcigiem pn. „Szlakiem Grodów
Piastowskich”, WTP – Wroc³awskiej Fabryki
Prasowej – miesiêcznika „Nieruchomoœci
Plus”, „Wroc³awianina”.
6. Przekazywano informacje prasowe do
lokalnych mediów – „Gazeta Wroc³awska”,
„Gazeta Piastowska”, „Konkrety”, „Radio
Plus”, telewizja kablowa.
7. Przygotowano materia³y (teksty, zdjêcia,
projekty graficzne) do folderu miejskiego.
8. Aktualizowano Biuletyn Informacji Publicznej i portal internetowy Urzêdu Miejskiego.
9. Zakupiono oprogramowanie oraz niezbêdny sprzêt do elektronicznego obiegu dokumentów.
XIII. Z zakresu oœwiaty
1. Zatwierdzono arkusze organizacyjne szkó³
i przedszkoli na rok szkolny 2007/2008.
2. Dokonano oceny cz¹stkowej pracy Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chojnowie.
3. Wydano 6 decyzji w sprawie przyznania
dofinansowania kosztów poniesionych w zwi¹zku z nauk¹ zawodu m³odocianego pracownika
na kwotê 65.456 z³.
4. Wydano 576 decyzji w sprawie przyznania
stypendium szkolnego dla uczniów na kwotê
177.613,00 z³.
5. Przeprowadzono konkursy na stanowisko
Dyrektora Gimnazjum Nr 1 i stanowisko
Dyrektora Gimnazjum Nr 2.
6. Rozpatrzono wnioski i przyznano 6 nagród
Burmistrza Miasta Chojnowa dla nauczycieli.
XIV. Z zakresu podatków
1.Wydano 3.026 decyzji wymiarowych i 46
decyzji dot. nale¿noœci podatkowych (odroczenia, roz³o¿enia na raty, ulgi) oraz sprawdzono 216 deklaracji podatkowych.
2.Wydano 91 zaœwiadczeñ.
3.Sporz¹dzono 125 wezwañ i pism do podatników.

4.Wydano 4 decyzje w sprawie zwrotu podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napêdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
5. Wys³ano 992 upomnienia w sprawie zaleg³oœci podatkowych.
6. Wystawiono 102 tytu³y wykonawcze do
Urzêdów Skarbowych.
7. Zabezpieczono zaleg³oœci podatkowe poprzez
wpis 7 hipotek przymusowych na nieruchomoœciach d³u¿ników.
8. Wydano 172 postanowienia o zarachowaniu wp³aty w podatkach.
***
Sprawozdanie 1/2008 z pracy Burmistrza
Miasta Chojnowa w okresie
od dnia 28 grudnia 2007 r.
do dnia 30 stycznia 2008 r. (wyci¹g)
Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospodarczego m.in.:
1. Przeprowadzono przetargi nieograniczone:
- na budowê ogrodzenia rozbudowywanej
czêœci cmentarza komunalnego – wybrano
wykonawcê,
- na modernizacjê kaplicy cmentarnej – przetarg uniewa¿niono z powodu braku ofert.
2. Og³oszono przetargi nieograniczone:
- na budowê sieci wodoci¹gowej, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej dla zespo³u budynków jednorodzinnych przy ul. Bielawskiej,
- na wybór in¿yniera kontraktu dla inwestycji
pn. „Budowa miêdzyszkolnego basenu krytego przy SP Nr 4”,
- na modernizacjê kaplicy cmentarnej (kolejny przetarg),
- na wymianê stolarki okiennej w Gimnazjum
nr 2 (ci¹g dalszy),
3. Odby³o siê otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na budowê ul. £u¿yckiej. Z³o¿one zosta³y 3 oferty, komisja przetargowa
analizuje poszczególne oferty w celu wybrania najkorzystniejszej.
4. Zakoñczono i odebrano zadanie pn. „Wymiana stolarki okiennej w elewacji frontowej
w Gimnazjum Nr 2.
5. Zakoñczono remont pomieszczeñ wydzia³u
finansowo – bud¿etowego w Urzêdzie Miejskim.
6. Przygotowywany jest przetarg nieograniczony na budowê ul. Rzemieœlniczej.
7. Przeprowadzono modernizacjê monitoringu
miasta Chojnowa:
- wymieniono kamerê w Rynku,
- naprawiono kamerê przy Pl. Dworcowym,
- zmodernizowano urz¹dzenia do archiwizacji
zarejestrowanych zdarzeñ, które znajduj¹ siê
na terenie Komisariatu Policji,
8. Zdemontowano oœwietlenie œwi¹teczne.
9. Pozyskano od Zarz¹du Dróg Powiatowych
kostkê granitow¹ w iloœci oko³o 15 – 20 m3.
10. Prowadzona jest wymiana opraw oœwietlenia ulicznego na energooszczêdne sodowe.
11. Zakoñczono monta¿ tablic Miejscowego
Systemu Informacji - I etap.
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Feerum S.A. w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
Wkrótce pierwsza rodzima firma rozpocznie inwestycje w Legnickiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej podstrefa Chojnów. 22 stycznia
prezes LSSE wrêczy³ chojnowskiej firmie oficjalne zaœwiadczenie
o prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej na terenie strefy.
Dzieñ póŸniej, w drodze przetargu Feerum S.A. zosta³o wy³onione
jako nabywca gruntów wchodz¹cych w sk³ad LSSE.
- Zgodnie z za³o¿eniami przyjêtymi przez spó³kê, proces inwestycyjny
zosta³ podzielony na III etapy, z których pierwszy rozpocznie siê
w sierpniu 2008r. - wyjaœnia Mieczys³aw Mietelski dyrektor zak³adu

produkcyjnego - Zakoñczenie I fazy inwestycji zwi¹zanej z zakupem
gruntu i budow¹ zak³adu produkcyjnego nast¹pi w 2009 r. w tym te¿
roku znajd¹ zatrudnienie pierwsi nowoprzyjêci pracownicy. W kolejnych latach zak³ad zostanie wyposa¿ony w 4 linie produkcyjne oraz
niezbêdne urz¹dzenia peryferyjne. Zakoñczenie procesu inwestycyjnego nast¹pi do 2012 roku.
W spó³ce zatrudnienie wzroœnie o oko³o 35 osób. Jak zapewnia Zarz¹d
Feerum S.A., przy rekrutacji, nie bêd¹ wymagane preferencje odnoœnie
wieku, p³ci oraz poziomu wykszta³cenia. Przy wyborze pracowników
pod uwagê bêd¹ brane kwalifikacje i dotychczasowe doœwiadczenia,
a pierwszeñstwo zatrudnienia bêd¹ mieli mieszkañcy gminy i miasta
Chojnów.
Feerum dzia³a na rynku od 4 lat i z ka¿dym rokiem wzmacnia swoj¹
pozycjê na rynku, g³ównie zagranicznym. Ju¿ dziœ zatrudnia ponad
100 osób.
Firma zajmujê siê produkcj¹ maszyn i urz¹dzeñ dla przemys³u rolniczego a przede wszystkim elewatorów zbo¿owych.
- Zarz¹dzaj¹cy spó³k¹ z ka¿dym rokiem polepszaj¹ warunki pracy.
Œwiadczy o tym fakt, ¿e niezale¿nie od inwestycji w LSSE modernizowany jest dotychczasowy zak³ad produkcyjnych. Zatem pracownicy
mog¹ liczyæ na wysoki standard warunków pracy nie tylko w nowym
zak³adzie - mówi Mieczys³aw Mietelski. - Nowa hala wyposa¿ona
bêdzie w maszyny odpowiadaj¹ce najnowszym œwiatowym trendom
przemys³owym, co pozwoli na wdro¿enie nowoczesnych technologii
obróbki blachy nie tylko na potrzeby rolnictwa przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich standardów zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska naturalnego.
G³ówn¹ strategi¹ tej firmy jest osi¹gniêcie wysokiej jakoœci produkowanych wyrobów i dobra obs³uga klienta. W zwi¹zku z powy¿szym, Spó³ka stosuje najnowsze technologie, aby móc zaoferowaæ
swoim klientom najwy¿sz¹ jakoœæ i najlepsz¹ obs³ugê. Pracownicy
mog¹ zatem liczyæ na wysoki standard warunków pracy.
Produkowane tu wyroby odpowiadaj¹ najwy¿szym wymogom jakoœci,
a stosowane w Feerum procesy produkcyjne s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi standardami ochrony œrodowiska naturalnego.
opr. eg

Chciano go okraœæ, wróci³ bogatszy o 10 tysiêcy
W jednym z pierwszych odcinków drugiej edycji
popularnego teleturnieju „Milionerzy” zagra³
chojnowianin Maciej Zderski – nauczyciel
historii w Gimnazjum nr 1.
To nie by³ telewizyjny debiut pana Macieja.
Jego przygoda z teleturniejami zaczê³a siê kilka
lat temu w „Awanturze o kasê. Potem by³a
„Gra w ciemno”, „Dajê s³owo” i „Przetrwanie”.
W drodze na nagranie chojnowianin zetkn¹³
siê z kieszonkowym z³odziejem, który zabra³
z jego kurtki portfel.
- Na szczêœcie, ktoœ z pasa¿erów zauwa¿y³
kradzie¿ i podniós³ alarm – opowiada M. Zderski.
– Nie tak wa¿ne by³y pieni¹dze, jak dokumenty –
bez nich nie móg³bym zagraæ.
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Portfel uda³o siê odzyskaæ i odwróciæ tym
samym z³¹ passê.
Kolejne godziny w krakowskim studio przynosi³y same heppy endy. Najpierw panu
Maciejowi uda³o siê zwyciêsko wyjœæ z przedfina³owej dziesi¹tki, potem, g³adko zdobyæ
gwarantowany tysi¹c, a na koniec wyjœæ ze
studia z czekiem na 10 tys. z³.
- Szczêœcie przynios³a mi ¿ona, która pierwszy
raz by³a ze mn¹ na nagraniu i mocno trzyma³a kciuki.
Nasz zawodnik, po wykorzystaniu kó³ ratunkowych, „poleg³” na pytaniu za 20 tysiêcy:
„32 stopnie Fahrenheita, ile to stopni wed³ug
skali Celsjusz?”

- Pytanie nie by³o trudne – wyjaœnia Zderski,
- ale ju¿ dawno przekona³em siê, ¿e z tej strony
kamery mózg pracuje zdecydowanie inaczej.
Siedz¹c w domu przed szklanym ekranem
wiedza sama nap³ywa do g³owy, a niewiedza
zawodników zdumiewa – do czasu, a¿ sami
stajemy siê zawodnikami.
Widzowie jednak z pewnoœci¹ przyznaj¹, ¿e
chojnowianin wypad³ bardzo sympatycznie,
nie widaæ by³o zdenerwowania, odpowiada³
bez tremy, a rozmowa z Hubertem toczy³a siê
bardzo swobodnie.
Wygrana nie ma jeszcze swojego przeznaczenia.
Rodzina gremialnie zastanawia siê na co wydaæ tê
niema³¹, aczkolwiek, nie pora¿aj¹c¹ kwotê.
eg
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To by³ udany debiut
1 luty, dla pewnego grona osób, od tego roku,
stanie siê pamiêtn¹ dat¹. Tego dnia, w Miejskiej Bibliotece Publicznej odby³ siê koncert
chóru. Od wielu lat, w naszym mieœcie podejmowane by³y próby utworzenia tego typu
zespo³u i chocia¿ teoretycznie zainteresowanych by³o wielu, na spotkania organizacyjne
zjawiano siê ju¿ nie tak licznie. Trzy miesi¹ce
temu, Miejski Dom Kultury og³osi³ nabór
i wydawa³o siê, ¿e kolejny raz pomys³ spali
na panewce, poniewa¿ zg³osi³y siê tylko dwie
osoby. Wkrótce jednak chêtnych przyby³o
i po kilku tygodniach chór liczy³ ju¿ oko³o 20
osób, a systematyczne, prowadzone pod okiem
Zenona Chmielewskiego próby, zaowocowa³y
godzinnym koncertem, który odby³ siê w ramach organizowanych przez MBP „Muzycznych Inspiracji”. Mimo, ¿e chórzystki (plus
jeden g³os mêski) æwicz¹ od niedawna, wokalna prezentacja by³a profesjonalna, a bogaty repertuar oklaskiwa³a liczna publicznoœæ.
- W chórze œpiewa moja ¿ona, córka i wnuczka –
mówi Kazimierz Czapski – Nie mog³em
odmówiæ sobie obejrzenia ich pierwszego
wspólnego wystêpu.
Zespó³, który roboczo pos³ugiwa³ siê mianem
Towarzystwo Œpiewacze, dziœ oficjalnie

nazywa siê „Skoranta” – nawi¹zuje do naszej
Skory i jednoczeœnie brzmi muzycznie.
W repertuarze chóru znalaz³y siê kolêdy i utwory
z polskiego œpiewnika.
- To na pocz¹tek – wyjaœnia Z. Chmielewski,
prowadz¹cy chór, wieloletni nauczyciel muzyki. – Oczywiœcie z czasem zajmiemy siê
trudniejszym repertuarem. Potencja³ jest
i myœlê, ¿e doskonale poradzimy sobie z czymœ
ambitniejszym. Brakuje nam tylko mêskich
g³osów, ale wierzê, ¿e po tak udanym debiucie, zachêcimy tenory, barytony i basy…
Z. Chmielewski podkreœla, ¿e mimo, i¿ cz³onkowie grupy to amatorzy, ich zapa³ uzupe³nia

wokalne niedoskona³oœci, których, nawiasem
mówi¹c, ucho ¿yczliwej publicznoœci, nie jest
w stanie wychwyciæ.
- Czechow powiedzia³ – „gdzie nie ma serca,
tam muzyka nie mo¿e istnieæ”. W sercach moich
chórzystów jest tyle mi³oœci do muzyki, tyle chêci
do œpiewania, ¿e z pewnoœci¹ d³ugo istnieæ
bêd¹ i dŸwiêki i chór.
- Tu siê spe³niamy, odpoczywamy, zapominamy… – powiedzia³a Monika Krzywda, alt.
– Poznajemy ludzi podobnych sobie, z pasj¹
do muzyki i chêci¹ realizacji – dodaje Wanda
Dobruszek – kolejny alt.
To by³ udany debiut. A tak wspaniale rozpoczête „wejœcie” wró¿yæ mo¿e tylko sukcesy i szybki rozg³os, tak¿e poza granicami grodu
nad Skor¹ (czego G.Ch. serdecznie ¿yczy).
eg

¯yczenia, gratulacje i wspomnienia
Op³atkowe spotkanie chojnowskich kombatantów zamknê³o tegoroczne œwi¹teczne biesiady.
30 stycznia w Domu Chemika oko³o 100 cz³onków Zwi¹zku Kombatantów i Zwi¹zku Sybiraków uczestniczy³o w dorocznym bo¿onarodzeniowym spotkaniu.
Przybyli tu na zaproszenie burmistrza, który,
jak podkreœla³ zarz¹d zwi¹zku, od lat z ¿yczliwoœci¹ wspiera wszelkie kombatanckie inicjatywy.
Uroczystoœæ rozpocz¹³ wystêp m³odzie¿y ze
Szko³y Podstawowej nr 4. Dzieci skupione
w muzycznym zespole Konsonans i chórze
Allegro, prowadzone przez Zenona Chmielewskiego da³y wspania³y koncert kolêd i pastora³ek.
Wykonanie znanych i mniej znanych melodii
wprowadzi³o nastrój niedawno zakoñczonych, rodzinnych œwi¹t.
Goœci przywita³ gospodarz – burmistrz Jan
Serkies wyra¿aj¹c jednoczeœnie zadowolenie
z mo¿liwoœci spotkania i tak licznej frekwencji. Przygotowane potrawy oraz op³atki poœwiêci³ ksi¹dz Pra³at Tadeusz Jurek.
Wœród zaproszonych goœci znaleŸli siê przedstawiciele Zarz¹du Okrêgowego Zwi¹zku pu³kownik dyplomowany Maksymilian Korzeniowski, porucznik Borkowski, porucznik Józef
Pa³ys, reprezentanci w³adz miasta i gminy
oraz Zarz¹du Oddzia³u Zwi¹zku Sybiraków
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w Legnicy Maria Jurkiewicz i Zofia Motyka.
Serdeczne ¿yczenia, g³ównie wszelkiej
pomyœlnoœci i zdrowia, sk³adano sobie, wspominaj¹c tych, których wœród by³ych ¿o³nierzy
ju¿ nie ma.
Spotkanie by³o tak¿e okazj¹ do uhonorowania
kombatantów dyplomami uznania. Zanim jednak pu³kownik Maksymilian Korzeniowski
wyczyta³ listê nagrodzonych, odznakê Za
Zas³ugi dla Zwi¹zku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i By³ych WiêŸniów Politycznych otrzyma³a Maria Zawiœlañska - pracownik
Urzêdu Miejskiego, stale wspó³pracuj¹ca ze
zwi¹zkiem.
„ Uczestnikowi II wojny œwiatowej za mêstwo
i ofiarnoœæ w walce o wyzwolenie naszej Ojczyzny
Rzeczpospolitej Polskiej i za wieloletni¹ pracê
przy powojennej odbudowie kraju, przyczynianie siê do rozwoju narodowej gospodarki
i umacnianie obronnoœci polski oraz za
wieloletni¹ dzia³alnoœæ cz³onkowsk¹ w szeregach Zwi¹zku Kombatantów Rzeczpospolitej
Polskiej i By³ych WiêŸniów Politycznych” –
dyplomy tej treœci otrzyma³o 25 kombatantów:
Ko³o miejskie Chojnów
podporucznik Stuczyñski Leonard
podporucznik Rudek W³adys³aw

podporucznik Grzeœkowiak Franciszek
podporucznik Kucaj Bronis³aw
podporucznik T³uœcioch Bronis³aw
podporucznik Burdziak Kazimierz
podporucznik Jaœiñski Leon
podporucznik Dobrzañski W³adys³aw
podporucznik Skokowski Wojciech
Ko³o gminne
podporucznik Dworzyñski Kazimierz
podporucznik Janukowicz Antoni
podporucznik Marciniszyn Józef
podporucznik Salecki Roman
podporucznik Zachary Jan
podporucznik Blecharz Kazimierz
podporucznik Ficher Zygmunt
podporucznik Depta Jakub
podporucznik Rombalski Franciszek
podporucznik Koczañski Piotr
podporucznik Mo³czan Micha³
podporucznik Mochnacz Tomasz
podporucznik Julian Ciebiery
podporucznik Sochacki Stanis³aw
podporucznik Hapona W³adys³awa
podporucznik Bodnar Józef
Przy wspólnym stole nie zabrak³o gratulacji,
¿yczeñ i opowieœci z lat wojny. W œwi¹tecznej atmosferze, zjednoczeni wspólnym losem,
wspominali nie³atwe lata m³odoœci. Przywo³ywano z pamiêci wigilijne wieczerze, na
których brakowa³o op³atka, jedzenia, spokoju,
pokoju… Ka¿dy z nich móg³by d³ugo opowiadaæ o m³odoœci spêdzonej w obozach koncentracyjnych, okopach i na Syberii. Po kilku
godzinach jednak trzeba by³o siê rozstaæ, ale
rozstawano siê z nadziej¹, ¿e za rok spotkanie odbêdzie siê w tym samym gronie
i nikogo nie zabraknie.
eg

GAZETA CHOJNOWSKA NR 3/667

Festiwal dwójki

T

o jedna z tych imprez, które przyci¹gaj¹
t³umy. „Œpiewam i tañczê” przygotowane przez Gimnazjum nr 2 sta³o siê
szkoln¹ tradycj¹ oczekiwan¹ przez wszystkich.
Organizowany od 8 lat konkurs skierowany
jest do utalentowanej wokalnie i tanecznie
m³odzie¿y pragn¹cej zaistnieæ na wielkiej
scenie. Chêtnych nigdy nie brakuje. Przed
imprez¹ prowadzone s¹ eliminacje, nie ka¿dy
bowiem mo¿e dost¹piæ zaszczytu pokazania
siê publicznie.
Poszczególne wystêpy to reprezentacje klas,
które staj¹ przed jury i widzami poddaj¹c siê
ocenie jednych i drugich. Uczniowie sami
przygotowuj¹ choreografiê, sami dbaj¹ o wizerunek i przygotowuj¹ swoje wystêpy. Pojawiaj¹ siê te¿ tacy, którzy sami pisz¹ teksty
i interpretacje swoich wokalnych prezentacji.
Na ogó³ s¹ to pokazy humorystyczne, bawi¹ce odbiorców, coraz czêœciej jednak m³odzie¿
stawia na profesjonalizm. Z ka¿dym rokiem
zatem w konkursie poprzeczka idzie w górê
i nie wystarczy ju¿ parodia i amatorszczyzna,
¿eby zostaæ docenionym przez surowych
sêdziów. Bez wzglêdu jednak na klasyfikacjê
ca³a impreza to wspania³e show i z pewnoœci¹
ka¿demu z wykonawców nale¿¹ siê owacje
za kreatywnoœæ, przygotowanie i odwagê.
Nad ca³oœci¹ czuwa Ma³gorzata Potacza³a –
poprzez zabawê chcemy miêdzy innymi wprowadziæ pierwszoklasistów w nasz¹ spo³ecznoœæ. To idealny sposób. W imprezê anga¿uj¹
siê wszystkie klasy, m³odzie¿ poznaje siê, odkrywa swoje talenty, integruje siê i wspiera.
Dla nas, nauczycieli, to te¿ niecodzienna forma odkrywania uczniów na innej p³aszczyŸnie. Poza tym wystêpy na „szkolnej estradzie”
daj¹ szansê pokazania siê tym, którzy nie
mieliby odwagi zaprezentowania siê na profesjonalnym konkursie wokalnym czy tanecznym. Wydaje siê, ¿e kiedy osiem lat temu,
wspólnie z samorz¹dem nowopowsta³ego gimnazjum zastanawialiœmy siê nad pozalekcyjn¹
propozycj¹ dla m³odzie¿y, trafiliœmy w dziesi¹tkê – impreza bowiem nieprzerwanie cieszy siê ogromn¹ popularnoœci¹.
Kiedy klasowe wystêpy dobieg³y koñca, na
scenie pojawi³ siê ¿eñski zespó³, który wprawi³ wszystkich w zdumienie. „Belfers Ladys”
z³o¿ony z nauczycielek gimnazjum rewelacyjnie zatañczy³ uk³ad do piosenki Michaela
Jacksona. To by³a „bomba”. Utrzymywany
w tajemnicy wystêp „powali³” szkoln¹ spo³ecznoœæ. Widownia szala³a i z pewnoœci¹ to show
przejdzie do historii „Œpiewam i tañczê”.
Jury ustala³o za kulisami klasyfikacjê, na sali
uczniowie g³osowali na swoich faworytów,
a na scenie poza konkursem wyst¹pi³ szkolny
chór, wokalne trio OMG i trzy pary w rytmach mamby.
Werdykt z pewnoœci¹ nie wszystkich zadowoli³, ale to domena wszelkiego rodzaju konkursów – s¹ wygrani i przegrani. Tu jednak
o przegranych nie ma mowy – jury wyró¿ni³o
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najbardziej oryginalne zespo³y, a pozostali jako
nagrodê traktowaæ mog¹ szansê publicznej
prezentacji i aplauz widowni.
eg
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Karnawa³
u naszych s¹siadów
Tegoroczny karnawa³ ju¿ za nami. Szczêœliwi, którzy
uczcili go bawi¹c siê na balach, zabawach czy prywatkach, ale któ¿ z nas nie marzy o udziale w barwnym
pochodzie w Rio de Janeiro lub w Wenecji. Okazuje siê
jednak, ¿e i w Niemczech, karnawa³ ma swoj¹ s³awê,
a jego tradycje odbiegaj¹ nieco od standardowych. Nasi
przyjaciele z Egelsbach – miasta partnerskiego Chojnowa
– opisuj¹ te zwyczaje, zapraszaj¹c jednoczeœnie do
wspólnej zabawy.
Najbardziej znany i najweselszy jest karnawa³ nad
Renem. W Kolonii, Moguncji i Düsseldorfie zabawa
jest najintensywniejsza. S³ynne s¹ tam pochody karnawa³owe, w których bior¹ udzia³ setki tysiêcy ludzi.

W zale¿noœci od regionu karnawa³ nosi trzy nazwy.
W Nadrenii nosi on nazwê karneval, w Moguncji,
w Stuttgarcie i w Szwajcarii nazywa siê go Fas(t)nacht,
a w Bawarii Fasching.
Ten obyczaj jest starszy ni¿ chrzeœcijañstwo. Przy pomocy wielkiego ha³asu, muzyki, masek i fantazyjnych
strojów chciano wypêdziæ zimê i z³e duchy.
W Nadrenii karnawa³ zaczyna siê ju¿ w listopadzie.
11.11.o godzinie 11.11 jest wybierana i prezentowana
publicznoœci karnawa³owa para ksi¹¿êca i jej b³azeñski
dwór. Ale dopiero po dniu „Trzech Króli” odbywa siê
wiêkszoœæ imprez karnawa³owych.
W wiêkszych miastach podczas jednego wieczoru odbywa siê kilka balów równoczeœnie. Informacje o nich
mo¿na znaleŸæ w specjalnych kalendarzach.
Punktem kulminacyjnym karnawa³owego szaleñstwa s¹
ostatnie dni przed œrod¹ popielcow¹. W babskie zapusty
w t³usty czwartek (Weiberfastnacht) tylko kobiety maj¹
g³os – szturmuj¹ ratusze i przejmuj¹ w³adzê w miastach. W tym dniu mog¹ te¿ obci¹æ krawat ka¿demu
mê¿czyŸnie, którego spotkaj¹.
A¿ do wtorku odbywaj¹ siê spotkania karnawa³owe,
podczas których wyg³asza siê „przemowy z beczki”
i nagradzane s¹ maski. „Przemowy z beczki” to dowcipne, czêsto polityczno – satyryczne wywody wyg³aszane z podium, które stanowi beczka z winem. S¹ one
czêsto transmitowane przez telewizjê (przede wszystkim z Moguncji). W ostatni poniedzia³ek karnawa³u –
Rosenmontag (ró¿any poniedzia³ek) wszyscy bawi¹ siê
na ulicach i placach. Ka¿dy chce siê porz¹dnie wyszumieæ, zanim zacznie siê 40-dniowy okres postu, który
potrwa a¿ do Wielkanocy.
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Zak³opotani zakochani
To œwiêto zakochanych, kochanych,
kochaj¹cych, podkochuj¹cych siê,
kochliwych…
Walentynki, które nie tak dawno przysz³y do nas z zachodu, zadomowi³y siê
ju¿ na dobre. Nic dziwnego sprzyjaj¹
przecie¿ nieszczêœliwie czy niefortunnie zakochanym, którym brakuje odwagi lub nie potrafi¹ wyznaæ swoich uczuæ,
a takich nie brakuje na ca³ym globie.
Pocz¹tki walentynek siêgaj¹ œredniowiecza, a wywodz¹ siê z Anglii. Jego patron, czyli œw. Walenty, by³ biskupem
rzymskim, który mia³ moc uzdrawiania
chorych. Tak przynajmniej mówi legenda.
Dziœ niewielu doszukuje siê genezy tego
œwiêta, wiêkszoœæ boryka siê raczej z problemem jak okazaæ uczucia wybranej
osobie.
Najbardziej popularne s¹ oczywiœcie
walentynkowe kartki, ale coraz czêœciej
szukamy oryginalnej formy i treœci.
Czêsto jest to romantyczna kolacja, zaproszenie na spektakl, koncert, seans,
zamo¿niejsi udaj¹ siê do jubilera lub funduj¹ ciekaw¹ wycieczkê. Ale nie rozmiar
prezentu ma tu przecie¿ znaczenie - sympatyczna pocztówka czy gad¿et z serduszkiem w roli g³ównej, to objaw naszych
uczuæ, a tego nie przelicza siê na pieni¹dze.
Jeœli jeszcze nie macie pomys³u na walentynki z pewnoœci¹ ciekawe propozycje znajdziecie w Internecie. Nasza Gazeta natomiast proponuje kilka ciep³ych
wyznañ na bileciki.
Bêdê patrzy³ w Twoje oczy i ca³owa³
usta Twe, i dziêkowa³ bêdê Bogu, ¿e Ty
ci¹gle kochasz mnie!
Serce moje nie k³amie, lecz bardzo
mocno bije. Ciebie jednego kocham, dla
ciebie jednego ¿yje.
Chcê ci¹gle marzyæ, chcê ci¹gle œniæ,
lecz bardziej pragnê przy Tobie byæ!
Chcê byæ Tw¹ dziewczyn¹, ukochan¹
i jedyn¹, chcê mieæ Ciebie, kochanego,
i nikogo ju¿ innego !
Dzieñ œwiêtego Walentego, to dzieñ dobry
dla ka¿dego ! W tym dniu wszyscy
to wyznaj¹, ¿e chc¹ kochaæ i kochaj¹ !
Dzieñ œw. Walentego to dla mnie by³o
coœ normalnego, dopóki ciebie nie spotka³am
i siê po uszy zakocha³am!!

Mi³oœæ jest jak cieñ cz³owieka,
Szkoda, kto dla niej wiek trwoni,
Kiedy j¹ gonisz, ucieka,
Kiedy uciekasz, to goni.
/J. Niemcewicz/
Nie widzia³am ciê ju¿ od miesi¹ca.
I nic.
Jestem mo¿e bledsza,
trochê œpi¹ca
trochê bardziej milcz¹ca
lecz widaæ mo¿na ¿yæ bez powietrza !
/Pawlikowska-Jasnorzewska/
O! gdzie mi³oœæ stawia siatki,
Nie figlujcie, moje dziatki!
Bo z mi³oœci¹ figlów nie ma:
Jak was z³apie, to zatrzyma!
/Aleksander Fredro/

Walentynkowe ciekawostki
Przodkiem tego œwiêta w Polsce by³y
“Kupa³y”. W tym czasie panny na wydaniu, aby zwróciæ uwagê kawalerów
stosowa³y magiczne sposoby np. wrzuca³y im do herbaty kostkê cukru, któr¹
wczeœniej przez 9 dni nosi³y pod pach¹.
Na Œl¹sku œwiêto Walentego kojarzy³o
siê przez lata tylko z drewnianym, prawie 400-letnim koœció³kiem w Bieruniu. To w³aœnie Walenty jest patronem parafii. Odwiedzano go wiêc w dniu
imienin i proszono - jako patrona epileptyków - aby broni³ przed t¹ chorob¹.
Z badañ przeprowadzonych przez
OBOP wynika, ¿e o walentynkach wie
ju¿ 94 proc. ankietowanych. Jednak
tylko 43 proc. spoœród nich przyzna³o
siê do œwiêtowania Dnia Zakochanych.
Polacy wydaj¹ na Walentynki wiêcej
ni¿ Polki.
W Walentynki zakochani najchêtniej
kupuj¹ dla drugiej po³ówki maskotki,
s³odycze, perfumy oraz kwiaty.
opr. eg.
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Z ksi¹¿ki wydarzeñ
Tu¿ przed wigili¹ – w pierwszych
minutach 23 stycznia, chojnowscy
policjanci zatrzymali mieszkañca
naszego miasta, który od dawna
handlowa³ œrodkami odurzaj¹cymi.
W mieszkaniu zatrzymanego zabezpieczono znaczne iloœci œrodków odurzaj¹cych w postaci amfetaminy, marihuany i tabletek LSD.
Chojnowianin przebywa obecnie
w areszcie - Prokurator Rejonowy, zastosowa³ wobec niego
œrodek zapobiegawczy w postaci
tymczasowego aresztowania na
okres 3-ch miesiêcy.
***
Niewiele brakowa³o, aby kilku
nastolatków spowodowa³o powa¿n¹
katastrofê kolejow¹. 18 stycznia
policjanci wspólnie z funkcjonariuszami S³u¿by Ochrony Kolei
zatrzymali 5 m³odych chojnowian,
którzy, dla zabawy, na szlaku

Aktualnoœci z Przedszkola Nr 3

"U Babci jest s³odko, œwiat pachnie szarlotk¹..."

kolejowym Chojnów - Boles³awiec,
u³o¿yli barykadê z ga³êzi i starych
mebli. To mia³a byæ zabawa –
tylko co w tym zabawnego?! Teraz
pseudo-dowcipnisie maj¹ dozór
policyjny i pewnie ju¿ im nie do
œmiechu.
***
W styczniu policjanci KP w Chojnowie rozpoczêli wspó³pracê
z Placówk¹ ¯andarmerii Wojskowej we Wroc³awiu w zakresie
realizowania wspólnych patroli
na terenie Chojnowa oraz gmin
Chojnów i Mi³kowice. Pierwsze
dzia³ania prewencyjne mia³y
miejsce 24 stycznia i odbi³y siê
szerokim echem wœród lokalnej
spo³ecznoœci. Mieszkañcy niemal
od razu zauwa¿yli wzmocnione si³y
patroli, chojnowska m³odzie¿ natomiast szybko przekona³a siê o skutecznoœci dzia³añ prewencyjnych.

21 stycznia w Przedszkolu nr 3,
ju¿ od samego rana, przedszkolaki w piêknych, galowych strojach niecierpliwie czeka³y na
mi³ych goœci. Ukochane Babcie
i Dziadkowie przybyli bardzo
licznie. Dzieci progam artystyczny przygotowywa³y od dawna.
Z wielkim zaanga¿owaniem
uczy³y siê wierszyków i piosenek.
Z pomoc¹ swoich pañ przygotowywa³y kolorowe laurki. W
czasie uroczystoœci nasi milusiñscy zaprosili chêtne Babcie
i Dziadków do wspólnych tañców, co wywo³a³o wœrod obecnych wielk¹ euforiê i burzê oklasków. Przy s³odkim poczêstunku
wnuczêta zabawia³y swoich dziadków zgadywankami, pl¹sami,

S¹ ju¿ pierwsze owoce!
W Gimnazjum nr 1 od trzech lat
funkcjonuj¹ klasy jêzykowe. M³odzie¿ szczególnie uzdolniona
jêzykowo realizuje rozszerzony
program nauki jêzyka angielskiego i niemieckiego. Nasi
wspaniali nauczyciele „jêzykowcy”, mgr Janina Mosakowska
i mgr Jaros³aw Chêœ, z wielkim
zapa³em opracowali nowe, wzbogacone programy wynikowe,
wybrali odpowiednie podrêczniki i rozpoczêli wielk¹ operacjê
“Znaj¹c jêzyki obce, wszêdzie
czujesz siê jak u siebie”. I oto s¹
pierwsze owoce:
Jakub Hoffman - uczeñ kl. III a
zaj¹³ 20 miejsce (na 1993 uczestników) w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Olimpus (jêzyk angielski).
Dawid Baran – uczeñ kl. I c zaj¹³
11 miejsce (na 642 uczestników)
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Olimpus (jêzyk niemiecki).
M³odym poliglotom i ich nauczycielom serdecznie gratulujemy
i pytamy o klucz do sukcesu.
Jakub: Jêzyka angielskiego uczê
siê g³ównie w szkole – 5 godzin
tygodniowo. W domu czas poœwiêcam na odrobienie lekcji i ewentualne powtórki z gramatyki. Zajmuje mi to œrednio pó³ godziny
dziennie. Myœlê, ¿e nauka w klasie
jêzykowej bardzo mi pomog³a
w osi¹gniêciu sukcesu na olimpiadzie, a co najwa¿niejsze – dobrze

znam angielski. Warto uczyæ siê
angielskiego, bo mo¿na poznaæ
ciekawych ludzi, wyjechaæ za
granicê do pracy czy po prostu
turystycznie. Wkrótce idê do
liceum, wybiorê prawdopodobnie równie¿ klasê jêzykow¹, bo
nauka jêzyków jest przyjemna
i po¿yteczna.
Dawid: Jêzyk niemiecki to moja
pasja. Uczê siê go codziennie
w domu i 4 godziny tygodniowo
w szkole. Klasa jêzykowa to,
moim zdaniem, dobry pomys³,
gdybyœmy w drugiej klasie mieli
jeszcze wiêcej lekcji jêzyka niemieckiego by³bym bardzo zadowolony. Moja metoda na naukê
jêzyka jest prosta; codziennie
ogl¹dam niemieck¹ TV, czytam
niemieckie czasopisma, rozwi¹zujê krzy¿ówki i ró¿ne ciekawe
zadania. W przysz³oœci chcia³bym wyjechaæ do Niemiec i tam
pracowaæ, ale mo¿e jeszcze
rozwa¿ê pozostanie w Polsce.
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przeprowadzono równie¿ wiele weso³ych konkursów. Piêkna
i wzruszaj¹ca by³a chwila wrêczania upominków. W oczach goœci
pojawi³y sie ³zy wzruszenia. Wnuczêta zosta³y nagrodzone gromkimi brawami, uœciskami i s³odkimi buziaczkami.
Uroczystoœæ Dnia Babci i Dziadka odby³a siê w ciep³ej i serdecznej
atmosferze.

Pocztówka z Egiptu
Muzeum Regionalne zaprasza na
fotograficzn¹ wystawê pn. „Egipt
w obiektywie Mariana Bochynka”.
Ponad 50 fotosów, to owoc turystycznej wyprawy do Egiptu
sprzed 10 lat. Autor poprzez
fotograficzny pamiêtnik podró¿y pragnie zachêciæ do odwiedzenia tego wyj¹tkowego miejsca – lidera pañstw arabskich,

kraju fascynuj¹cego i egzotycznego.
Wystawa czynna bêdzie do koñca lutego.

m. cz.
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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

Zapraszamy
W Galerii M³odych prezentowana jest wystawa fotograficzna „Mordki pyszczki, ryje,
dzioby”. Mo¿na j¹ ogl¹daæ do koñca lutego
2008 r. Zdjêcia z wystawy mo¿na kupiæ (5 z³
za zdjêcie). Pieni¹dze uzyskane ze sprzeda¿y
przeznaczone zostan¹ na schronisko dla koni
TARA oraz Towarzystwo Opieki nad
Zwierzêtami.

i Dziedzictwa Narodowego, przy finansowym
wsparciu Fundacji PZU. Polecamy pañstwu
dwie nagrodzone ksi¹¿ki: Ewa Grêtkiewicz „Dostaliœmy po dziecku” jest II nagrod¹

Biblioteczne Nowoœci
Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y
W roku 2007 zosta³ og³oszony konkurs literacki im. Astrid Lindgren, zorganizowany
przez fundacje ABCXXI-Ca³a Polska czyta
dzieciom pod patronatem Ministra Kultury

Babcia Jaga opowiada

Dzieñ Gor¹cego Serca
Ale¿ mroŸno dzisiaj! Wrzucê du¿o drewna
do kominka, by porz¹dnie ogrzaæ Domek.
Nie mogê pozwoliæ by moja Marcelinka
marz³a. Taki mróz zim¹ to nic dziwnego,
zw³aszcza w lutym. Mo¿e zima, nim odejdzie
na dobre, chce nam pokazaæ co potrafi?
Nic nie szkodzi. Za kilka dni obchodzimy
przecie¿ Dzieñ Gor¹cego Serca. Oj! Ale
ty chyba nie wiesz co to takiego, bo to
przecie¿ jest nasza miejscowa tradycja. To
nic, zaraz ci wszystko wyjaœniê.
Otó¿ dawno temu, gdy mrozy zim¹ jeszcze
bardziej dawa³y siê ludziom we znaki ni¿
dzisiaj, mieszkañcy Miasteczka postanowili wspólnie, ¿e ka¿dego roku, w po³owie
lutego, bêd¹ obchodziæ Dzieñ Gor¹cego
Serca. Bardzo chcieli, by choæ w jednym
dniu mroŸnej zimy wszystkim ludziom
zrobi³o siê bardzo ciep³o wokó³ serca. I ta
piêkna tradycja przetrwa³a do dziœ.
Czy jesteœ ciekaw co robimy w tym szczególnym dniu? A mo¿e siê domyœlasz? Tak
czy owak powiem ci, ¿e najwa¿niejsz¹
rzecz¹ tego dnia jest okazanie jak najwiêkszej iloœci osób, ¿e siê o nich pamiêta
i myœli. Robimy to na ró¿ne sposoby: wysy³amy kartki pe³ne mi³ych i ciep³ych s³ów,
dajemy sobie nawzajem drobne prezenty.
I, co jest bardzo wa¿ne, wszystkie te dowody
pamiêci i ciep³ych uczuæ musz¹ byæ zrobione w³asnorêcznie. Pewnie, ¿e ³atwiej by
by³o pójœæ do sklepu, kupiæ kartkê czy jakiœ
drobiazg i komuœ wys³aæ albo daæ. Ale nie
o to w tym dniu chodzi. Bo widzisz, robi¹c
coœ samemu i myœl¹c w trakcie tego zajêcia o osobie, któr¹ obdarzymy naszym
prezentem, wk³adamy w tê pracê wiele
dobrych uczuæ. Tak zrobiony przedmiot
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jest szczególnym darem, potrafi¹cym
ogrzaæ serce osoby, która go otrzyma.
Staramy siê zawsze, by ka¿dy w tym dniu
coœ dosta³. Ci, którzy nie maj¹ w Miasteczku
swoich rodzin i mieszkaj¹ sami, przewa¿nie obdarowuj¹ siê nawzajem. Dzieñ
Gor¹cego Serca jest dla nas najradoœniejszym zimowym dniem. A wspomnienie
tego dnia pomaga ka¿demu przetrwaæ
nastêpne mroŸne dni, a¿ do wiosny.
I tak siê koñczy moja ostatnia opowiastka
dla ciebie. Bardzo chcia³abym, ¿ebyœ i ty
podzieli³ siê ze mn¹ swoimi opowieœciami:
o radoœciach, smutkach i o czym tylko
zechcesz. Pamiêtaj, proszê, ¿e zawsze
mo¿esz do mnie napisaæ.
Oto mój adres:
Babcia Jaga
Domek pod Lasem
Miasteczko
Ma³gosia Krzywda

w konkursie literackim. Beata Wróblewska „Jab³ko Apolejki”, która otrzyma³a III
nagrodê w konkursie. Mamy do polecenia
jeszcze ksi¹¿kê Kazimierza Szymeczko „K³opoty Komendanta Roka”, która urzeka fantazj¹, ¿ywoœci¹ i dowcipem jêzyka, znajomoœci¹ psychiki dziecka.

Dzia³ dla Doros³ych
Antoni Dudek – „Historia polityczna
Polski 1989-2005” syntetyczne spojrzenie na
dzieje polityczne Polski w latach 1989 –
2005. Obejmuje m.in. obrady okr¹g³ego
sto³u, wybory czerwcowe 1989r., prezydenturê Lecha Wa³êsy i Aleksandra Kwaœniewskiego, wybory parlamentarne i prezydenckie.
Ksi¹¿ka jest dostêpna w czytelni.

UCHWA£A NR XVIII/92/08
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 31 stycznia 2008 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na udzielenie bonifikaty
od op³aty za przekszta³cenie prawa u¿ytkowania
wieczystego w prawo w³asnoœci nieruchomoœci
stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.), art. 4 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczystego
w prawo w³asnoœci nieruchomoœci (Dz.U.Nr 175, poz. 1459
z póŸn. zm.), Rada Miejska Chojnowa uchwala, co nastêpuje:
§ 1. Wyra¿a siê zgodê na udzielenie bonifikaty od op³aty
za przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci nieruchomoœci w przypadku nieruchomoœci
zabudowanych na cele mieszkaniowe lub przeznaczonych
pod zabudowê mieszkaniow¹, oraz nieruchomoœci rolnych
w wysokoœci:
1) 70 % - je¿eli u¿ytkowanie wieczyste trwa³o 10 lat i krócej,
2) 80 % - je¿eli u¿ytkowanie wieczyste trwa³o d³u¿ej ni¿
10 lat i krócej ni¿ 20 lat,
3) 90 % - je¿eli u¿ytkowanie wieczyste trwa³o 20 lat i d³u¿ej.
§ 2. Koszty opracowania dokumentacji oraz wpisu do
ksiêgi wieczystej w ca³oœci ponosi osoba, która wyst¹pi³a
z wnioskiem o przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci nieruchomoœci.
§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta Chojnowa.
§ 4. Traci moc Uchwa³a Nr XLVIII/224/05 Rady Miejskiej
Chojnowa z dnia 26 paŸdziernika 2005 r. w sprawie
udzielenia bonifikaty od op³aty za przekszta³cenie prawa
u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci nieruchomoœci
stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów.
§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Dolnoœl¹skiego i podlega rozplakatowaniu na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Chojnowie i og³oszeniu
w "Gazecie Chojnowskiej".
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroñski
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Wieœci szachowe
Zwyciêstwa naszej dru¿yny!

Inauguracja Szachowej Ligi Dolnoœl¹skiej
okaza³a siê udana dla MDK DANY Chojnów.
Ju¿ po pierwszych meczach widaæ by³o, ¿e
nasza dru¿yna bêdzie walczyæ o czo³owe
miejsca w klasyfikacji koñcowej. Pierwszy
dwumecz rozegrano z dru¿yn¹ „Mewa” Goliszów, która zosta³a wzmocniona nowymi
zawodnikami jak Tadeusz Drelinkiewiczdwukrotny finalista Polski, Gra¿yna JóŸwiak
- by³a zawodniczka II i I ligi oraz by³y nasz
zawodnik Jacek Najduk. W tym sk³adzie
dru¿yna z Goliszowa by³a zaliczana do faworytów tegorocznej ligi. Nasza dru¿yna
wzmocniona z kolei dwoma nowymi zawodnikami Darkiem Rymaszewskim i Jakubem
Hajnrychem przyst¹pi³a do gry z myœl¹ osi¹gniêcia jak najszybszego wyniku. Mecz rozpocz¹³ siê po naszej myœli, Jerzy Pud³o, graj¹c
na czwartej szachownicy ³atwo pokona³
Aleksandra Cio³czyka. To zwyciêstwo mia³o
wielkie psychologiczne znaczenia - da³o wiarê
i nadziejê dla nastêpnych zawodników. Na
trzeciej szachownicy Marian Barabasz wygrywa z Witoldem Cio³czykiem, a Jakub
Hajnrych zawodnik bojowy i bezkompromisowy wygrywa po ostrej grze z Jackiem
Najdukiem, i w tym momencie mamy pierwszy wygrany mecz!
Na pierwszej szachownicy graj¹cy bia³ymi
Darek Rymaszewski, zawodnik reprezentuj¹cy
styl pozycyjny, w bardzo dobrym wykonaniu
wykorzysta³ s³aboœci debiutuj¹cego przeciwnika. Obaj zawodnicy wpadaj¹ w niedoczas,
w czwartej godzinie gry wygrywa nasz zawodnik, który koñcówkê rozegra³ w dobrym stylu.
Pozosta³a jedna partia miêdzy paniami. Faworytk¹ by³a zawodniczka z Goliszowa, która
przez wiele lat reprezentowa³a Legnicê w II
i I lidze, ale Iza Kaczmarek gra³a niezwykle
dobrze. Partia pañ trwa³a 4 godziny i zakoñczy³a siê zwyciêstwem Gra¿yny JóŸwiak,
ale Izie nale¿¹ siê równie¿ gratulacje - za
wytrwa³oœæ i równ¹ grê.

Chojnowski felietonik
Koñ by siê uœmia³

Przygotowania do sezonu

Czy lubimy iœæ na chorobowe?
Wydaje siê, ¿e cz³owiek im starszy i dojrzalszy, tym bardziej na
to pytanie odpowie przecz¹co.
Ale nie wnikajmy mo¿e w szczegó³y, zajmijmy siê przypadkiem
pana S. - sta³ego czytelnika naszej gazety.

Milowymi krokami, zbli¿a
siê wiosennna runda pi³karska. Wszyscy oczywiœcie liczymy, ¿e nasze or³y wywalcz¹ upragniony awans
do ligi mêdzyokrêgowej.
Nasza dru¿yna rozpoczê³a
treningi, a formê sprawdza
w meczach kontrolnych.
Wszystkie odbywaj¹ siê na
wyjazdach.
26 stycznia Chojnowianka
zosta³a zaproszona do Czech.
Tam w miejscowoœci Dezna
ko³o Harahowa, odby³ siê
sparing. Przeciwnikiem
by³a dru¿yna Karkonoszy
Jelenia Góra. Czwartoligowcy
z Jeleniej Góry pewnie wygrali ten mecz 5:0.
2 lutego w Dzier¿oniowie
zorganizowano towarzyski
turniej pi³karski z udzia³em
naszych pi³karzy.

Pan S. ¿adnej pracy siê nie boi.
Pracuje ciê¿ko i wzmacnia stalowe ju¿ miêœnie. Jednak pewnego dnia przez przypadek czy
nieuwagê uszkodzi³o siê panu S.
wiêzad³o w kolanie. Bolesna to
kontuzja, nie jeden sportowiec
o tym wie. Jak siê mo¿na by³o
spodziewaæ, po wizycie u lekarza
nasz bohater wyszed³ z drukiem
L-4 i recept¹ na maœæ. Pe³en wiary
w jej skutecznoœæ, chory wciera³
maziê, wciera³, wciera³…i có¿
noga jak bola³a tak boli. Co wiêc
robiæ w takiej sytuacji? Nieco
zdesperowany pan S., któremu
nie s³u¿y bezczynne siedzenie
w domu, uruchomi³ swoje szare komórki. Pomys³ na ul¿enie sobie
w cierpieniu, niespodziewanie
szybko siê pojawi³ byæ mo¿e pod
wp³ywem serialu “Karino” tudzie¿ jednego z odcinków „Na
dobre i na z³e”. Chc¹c wprowadziæ swój zamys³ w czyn pan S.
uda³ siê do weterynarza. Ten
nieco rozbawiony ca³¹ sytuacj¹ przypadek niecodziennego pacjenta potraktowa³ serio i zapisa³
na kolano…maœæ dla konia. Zabawne? Byæ mo¿e, ale noga wraca
do sprawnoœci, ból usta³ i wiara
w medycynê wróci³a.
P.M.

Oto wyniki:
Kamienna Góra
0:1
Szczawno Zdrój
Chojnowianka
1:1
Œlê¿a Wroc³aw
Szczawno Zdrój 0:3
Œlê¿a Wroc³aw
Kamienna Góra 2:1
Chojnowianka
Chojnowianka
0:3
Szczawno Zdrój
Œlê¿a Wroc³aw
3:0
Kamienna Góra
Nasza dru¿yna zajê³a 4, ostatnie miejsce. Tak wiêc pierwsze koty za p³oty. Nie nale¿y siê jednak zbytnio przejmowaæ tymi wyniakami.
To dopiero pocz¹tek przygotowañ. Wraz z likwidacj¹
zimowego roztrenowania,
forma dru¿yny bêdzie rosn¹æ.
I wnet przyjd¹ pierwsze
zwyciêstwa. B¹dŸmy wiêc
dobrej myœli.
pm

Pierwszy mecz wygraliœmy zdecydowanie
4-1. Drugi mecz nie zaskoczy³. J. Pud³o wygrywa z A.Cio³czykiem, M.B arabasz z Janem
Desiakiem, J. Hajnrych po wyrównanej koñcowej grze pokonuje J. Najduka.
Maj¹c ju¿ mecz wygrany Rymaszewski po
krótkiej partii remisuje z Drelinkiowiczem.
I. Kaczmarek zostaje pokonana przez B. JóŸwiak.
Wynik drugiego meczu 3,5-1,5 dla MDK
DANY Chojnów.
Nastêpny dwumecz rozegramy na wyjeŸdzie
z Bobrzaninem Boles³awiec.
Liczymy na równie udany wystêp.
J.P.
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W Chojnowie dla osób uzale¿nionych
i wspó³uzale¿nionych od alkoholu
lub innych u¿ywek oraz ofiar przemocy
w rodzinie, potrzebuj¹cych porady
lub pomocy, dzia³a Punkt Konsultacyjny.
Punk Konsultacyjny po³o¿ony
przy pl. Zamkowym 1a czynny jest
w ka¿dym miesi¹cu w dniach:
- I czwartek

godz. 13.30 - 16.30

- III czwartek

godz. 15.30 - 18.30

OG£OSZENIA DROBNE
Domy, mieszkania, lokale
* Sprzedam dom jednorodzinny,

po³o¿ony w centrum Mi³kowic na
0,14 arowej dzia³ce wraz z s¹siedni¹ dzia³k¹ 0,5 ha (te¿ w centrum).
Na parterze znajduj¹ siê 3 pokoje,
kuchnia, ³azienka, na poddaszu
2 pokoje.
Wiadomoœæ: tel. (076) 887-13-21.

* Sprzedam mieszkanie o pow.
m2,

3 pokoje, kuchnia, ³azienka,
64
wc osobno, Ip., c.o. Wiadomoœæ:
tel. (076) 819-64-45 lub 0512-335-024.

* Sprzedam mieszkanie w³asnoœ-

ciowe spó³dzielcze, IVp., 4 pokoje,
po remoncie.
Wiadomoœæ: tel. 0693-986-007.

* Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, 2 pokoje, kuchnia, pow.
49,90 m2, Ip.
Wiadomoœæ: tel. 0600-891-296.
* Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Chojnowie przy ul. Kiliñskiego, o pow. 57m2, 3 pokoje,
kuchnia, ³azienka, wc oddzielnie,
balkon, po remoncie.
Wiadomoœæ: tel. 0664-065-567.

cie, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka,
wc oddzielnie, balkon.
Wiadomoœæ: tel. 0664-065-567.

* Kupiê mieszkanie 2,3 lub 4.po-

kojowe w Chojnowie – mo¿e byæ
do remontu (w rozs¹dnej cenie).
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-76-06
po godz. 16 lub 0668-661-461.

* Wynajmê kawalerkê lub dwupokojowe mieszkanie w starym
budownictwie.
Wiadomoœæ: tel. 0509-695-633.

Us³ugi
* Studentka udziela korepetycji
w zakresie szko³y podstawowej
i gimnazjum.
Wiadomoœæ: tel. 0695-758-297.
* Udzielê korepetycji z j. angielskiego uczniom szko³y podstawowej i gimnazjum. Wiadomoœæ:
tel. 0516-165-937.

Inne
* Sprzedam dzia³ki budowlane

w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel.
0694-876-456 po godz. 16.00.

* Sprzedam mieszkanie bezczynszowe, 92 m 2, stare budownictwo, cena 2,90 z³/m2.
Wiadomoœæ: tel. 0660-781-123.

* Sprzedam budynek magazynowo-warsztatowy o pow. 300 m 2
na dzia³ce do remontu w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 0602-175-938.

* Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w starym budownictwie –
2 pokoje, kuchnia, ³azienka z wc,
nowe okna lub zamieniê na 3.pokojowe w nowym budownictwie.
Wiadomoœæ: tel. 0783-648-099.

* Sprzedam dzia³ki budowlane

* Sprzedam mieszkanie w³asnoœ-

ciowe w Chojnowie przy ul. Kiliñskiego, o pow. 57m2, po remon-

14

w Jerzmanowicach 20 arów.
Wiadomoœæ: tel. 0600-245-504.

* Sprzedam nowy grobowiec pod-

wójny w bardzo dobrym miejscu Ik,
VII rz¹d.
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-73-74
po godz. 18.00.
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"Alles" - us³ugi ogólnobudowlane
Edward Zieliñski
przyjmie zlecenia na prace budowlane

8 ³azienki, glazurnictwo,
8 panele,
8 remonty mieszkañ,
8 ocieplenia budynków,
8 hydraulika,
8 sufity podwieszane,
8 malowanie,
8 tapetowanie,
8 szpachlowanie,
8 oraz inne prace budowlane
Kontakt - tel. 607-207-940;
(076) 819-18-89

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

FIRMA FEERUM S.A.
POSZUKUJE DO PRACY NA STANOWISKO:
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY:
Opis stanowiska:
·
·
·
·
·
·

utrzymywanie systematycznych kontaktów z klientami
realizacjê planów sprzeda¿y
pozyskiwanie nowych klientów
doradztwo techniczne
przygotowanie ofert
udzia³ w projektach

Wymagania:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

wykszta³cenie min. œrednie (mile widziane zwi¹zane z rolnictwem)
doœwiadczenie handlowe
umiejêtnoœæ nawi¹zywania kontaktów i prowadzenia negocjacji
umiejêtnoœæ organizacji pracy w³asnej
dobra znajomoœæ pakietu MS Office
opornoœæ na stres
dyspozycyjnoœæ
kreatywnoœæ
prawo jazdy kategorii B

Oferujemy:
·
·
·
·
·
·
·

zatrudnienie na umowê o pracê w pe³nym wymiarze czasu pracy
pracê daj¹c¹ mo¿liwoœæ rozwoju oraz awansu
niezbêdne narzêdzia do pracy (samochód, laptop, tel. komórkowy)
atrakcyjne wynagrodzenie
szkolenia
mo¿liwoœæ rozwoju zawodowego
pracê w dynamicznie rozwijaj¹cej siê firmie o ugruntowanej pozycji na rynku europejskim.

Opis stanowiska:
·
·

PROJEKTANT-KONSTRUKTOR:

projektowanie obiektów magazynowo-suszarniczych,
projektowanie elementów maszyn i urz¹dzeñ.

Wymagania:
·
·
·

·
·
·
·
·

wykszta³cenie wy¿sze techniczne
znajomoœæ zasad rysunku technicznego i podstaw konstrukcji i technologii maszyn
znajomoœæ systemów CAD (2D i 3D); dodatkowym atutem jest znajomoœæ oprogramowania
Autodesk Inventor lub IronCad.
umiejêtnoœæ wyznaczania celów zwi¹zanych z realizacj¹ projektu oraz konsekwentne ich
realizowanie,
wykazywanie inicjatywy i samodzielnoœci w wykonywaniu obowi¹zków,
wysoka kultura osobista i umiejêtnoœæ wspó³pracy z ludŸmi na wszystkich szczeblach struktury firmy,
odpornoœæ na stres
dyspozycyjnoœæ

Oferujemy:
·
·
·
·

samodzieln¹ pracê przy du¿ych i ró¿norodnych projektach, w m³odym zespole
i dynamicznie rozwijaj¹cej siê firmie,
motywuj¹ce wynagrodzenie i bardzo dobre warunki pracy,
mo¿liwoœæ rozwoju poprzez szkolenia
pracê w dynamicznie rozwijaj¹cej siê firmie o ugruntowanej pozycji na rynku europejskim.

Opis stanowiska:
·
·
·

SPAWACZ:

obs³uga urz¹dzeñ spawalniczych (metody MIG/MAG)
spawanie elementów stalowych
praca w firmie produkcyjnej

Wymagania:
“GAZETA CHOJNOWSKA”
Dwutygodnik Samorz¹du Terytorialnego
Adres redakcji: pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów, tel. (076) 818-66-84
fax: (076) 818-75-15,
e-mail: urzad.miejski@chojnow.net.pl,
http://www.chojnow.net.pl
Zrzeszony w Forum Mediów Lokalnych
w Krakowie, nak³ad: 900 egzemplarzy.
Sk³ad Redakcyjny: redaktor naczelny: Emilia
Grzeœkowiak,
wspó³pracuj¹: Jerzy Józefowicz, Piotr Misikiewicz,
DTP: Maria Zawiœlañska
Wydawca: Urz¹d Miejski w Chojnowie.
Druk: Agencja Wydawnicza “ARGI” s.c.,
ul. Klimasa 6, 50-515 Wroc³aw
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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·
·
·
·
·
·

doœwiadczenie w spawaniu
umiejêtnoœci pos³ugiwania siê urz¹dzeniami pomiarowymi
umiejêtnoœci czytania rysunku technicznego
mile widziane uprawnienia spawalnicze
odpornoœæ na stres
dyspozycyjnoœæ

Oferujemy:
·
·
·

atrakcyjne wynagrodzenie
forma zatrudnienia – umowa o pracê
pracê w dynamicznie rozwijaj¹cej siê firmie o ugruntowanej pozycji na rynku europejskim.

Oferty (CV+ List Motywacyjny) prosimy sk³adaæ w sekretariacie firmy FEERUM S.A.
od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 900-1500 ul.Okrzei 6 ;59-225 Chojnów
lub droga e-mail : z dopiskiem praca.

Prosimy równie¿ o zamieszczenie poni¿szej klauzuli:
,,Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych firmy i przetwarzanie
ich w celach niezbêdnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustaw¹ o ochronie danych
osobowych (Dz.U. Z 1997r.nr.133, poz.883)”.

Nades³anych ofert nie zwracamy, skontaktujemy siê z wybranymi kandydatami.
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Festiwal dwójki

XIII KONKURS WALENTYNKOWY
Zak³ad Cukierniczo-Piekarniczy
Stanis³aw Kryszczuk
oraz Gazeta Chojnowska
zapraszaj¹ do wziêcia udzia³u
w corocznym konkursie
z okazji Dnia Zakochanych

Nagrody do wygrania w sklepach:

: Sklep, Rynek 34;
: Sklep, Rynek 40;
: Cukiernia, ul. Kolejowa 26;
: Piekarnia, ul. Legnicka 54;
: Sklep “Tata i ja”, ul. Wojska Polskiego;
: Sklep “Tata i ja”, ul. Legnicka 9;
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L o s y b ê d ¹ w specjalnych
walentynkowych ciasteczkach.
Ka¿dy los to atrakcyjna niespodzianka!

