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

”
h.
.C
G
“
r.
er
m 08
u
n
0

y
.2
pn
tê .05
s
Na 23

NR 9 (673) ROK XVI 9.05.2008 CENA 1,30z³

Zawody WKKW
Zwyciêzc¹ próby terenowej w klasie P zosta³a Daria
Szymañska na koniu Kreacja z KJ OSK Jaroszówka

Majowe œwiêtowanie
“Wszelka w³adza spo³ecznoœci ludzkiej pocz¹tek swój bierze z woli narodu” – ten cytat z konstytucji jest aktualny do dziœ

Przegl¹d Teatralny Baœni i Legend
Dolnego Œl¹ska
W trzeciej edycji SILEBII zaprezentowano
12 przedstawieñ. Po³owê z nich, w tzw. kategorii
otwartej, przywioz³y do chojnowskiego MDK szko³y
podstawowe, drug¹ czêœæ wype³ni³y spektakle
przedstawiaj¹ce baœñ lub legendê Dolnego Œl¹ska.

Œwiatowy Dzieñ Ziemi
Has³a „Segreguj œmieci!”, „Dbaj o zieleñ!”, „Chroñ
przyrodê!, „Nie pal œmieci!” przedszkolaki umieœci³y
na kolorowych transparentach, z którymi
przemaszerowa³y ulicami miasta, g³oœno je skanduj¹c.

Ponadto w numerze:
* Na XXII sesji; * Zlot Kombatantów Ziemi Legnickiej; * Efektywni dowódcy; * Œpiewaæ ka¿dy
mo¿e – jeœli zna jêzyki obce; * Szkolne Dni dla Zdrowia w SP4 *

Chojnowskie
Z prac wydzia³ów
Wydzia³ RG
* kontynuowane s¹ prace przy budowie
ul. £u¿yckiej. Wykonany jest ju¿ chodnik, prowadzone s¹ obecnie roboty przy podbudowie
z t³ucznia kamiennego. Do zakoñczenia inwestycji pozosta³o w³¹czenie do ulicy Legnickiej
oraz u³o¿enie nawierzchni asfaltowej.

* trwa budowa ogrodzenia rozbudowywanej
czêœci cmentarza komunalnego. Wykonawca
zamontowa³ ju¿ ogrodzenie z trzech stron –
po³udniowej, pó³nocnej i zachodniej.
* zakoñczono budowê sieci wodoci¹gowej
oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla
planowanego zespo³u budynków jednorodzinnych przy ul. Bielawskiej.
* prowadzone s¹ prace przy wymianie nawierzchni chodnika przy ul. Chmielnej na
odcinku od Rynku do Placu Zamkowego.

rozmaitoœci

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 27.05.2008 r.

Informujemy i apelujemy
Œmieci sta³y siê dla ludzi problemem. Coraz
powa¿niejszym problemem, bo bardzo szybko
roœnie nie tylko iloœæ odpadów, ale te¿ sta³y
siê one bardziej uci¹¿liwe dla œrodowiska.
Przypominamy zatem mieszkañcom, ¿e zgodnie 10 regulaminach utrzymania czystoœci
i porz¹dku na terenie miasta Chojnowa (Uchwa³a
Nr XLIV/205/05 Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 29 czerwca 2005 r.) ka¿dy w³aœciciel
nieruchomoœci ma obowi¹zek wyposa¿enia
nieruchomoœæ w pojemniki oraz spisanie umowy
na wywóz nieczystoœci sta³ych z Chojnowskim
Zak³adem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie lub z innym uprawnionym przedsiêbiorstwem wywozowym.
W³aœciciele i najemcy sklepów korzystaj¹cy
z pojemników ogólnodostêpnych winni tak¹
umowê spisaæ z Chojnowskim Zak³adem
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Chojnowie. Kartony i opakowania ze sklepów
mo¿na przekazywaæ do firmy APIS znajduj¹cej siê w Chojnowie przy ul. Okrzei.
Aby zmniejszyæ iloœæ wywo¿onych nieczystoœci sta³ych na terenie miasta, dostawiono
kolejne pojemniki na selektywn¹ zbiórkê
odpadów. Wysegregowane odpady nie trafi¹
na sk³adowisko, a to z kolei wyd³u¿y okres jego
eksploatacji i nie bêdziemy musieli wywoziæ
nieczystoœci poza nasz¹ gminê i ponosiæ
kosztów transportu na d³u¿sz¹ odleg³oœæ.
Œrednio ka¿dy Polak wytwarza ok 360 kg
œmieci rocznie, a wiêc 4-osobowa rodzina
wytwarza ich ponad 1440 kg. Rozdzielaj¹c
odpady przy wyrzucaniu, nie tylko ochronimy
œrodowisko naturalne, ale te¿ zaoszczêdzimy
na op³atach.

Matura 2008
* w trakcie rozstrzygania jest obecnie przetarg nieograniczony na budowê ul. Rzemieœlniczej wraz z sieci¹ kanalizacji ogólnosp³awnej.

Wydzia³ GGiOŒ
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 15.04.2008 r. do 06.05.2008 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w formie przetargu – dzia³ka
nr 461/1 po³o¿ona przy ul. Witosa w Chojnowie
(Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 15 kwietnia 2008 r. Nr 55/2008).
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169 chojnowskich maturzystów zasiad³o
5 maja do pierwszego z kilku egzaminów pretenduj¹cych do dojrza³oœci. Zadania z jêzyka
polskiego, jak us³yszeliœmy od m³odzie¿y, nie
nale¿a³y do trudnych. Przed nimi jednak kolejne
wyzwania. Jak, kto i ilu z nich pozytywnie
zaliczy³o ten chyba najwa¿niejszy w ¿yciu
egzamin, oka¿e siê pod koniec czerwca. Tymczasem za wszystkich tegorocznych maturzystów
trzymamy mocno kciuki – powodzenia!

Pierwszy raz w Chojnowie
Zlot Kombatantów Ziemi Legnickiej odbêdzie
siê ju¿ po raz osiemnasty. Po raz pierwszy
jednak g³ówne uroczystoœci bêd¹ mia³y miejsce
w grodzie nad Skor¹. Organizatorzy – Urz¹d
Miejski w Chojnowie i Zarz¹d Okrêgowy
ZKRPiBWP 10 maja spodziewaj¹ siê kilkuset
goœci. W programie zlotu jest spotkanie przy
obelisku, Msza œw., akademia w Miejskim
Domu Kultury oraz kombatanckie spotkanie
w Domu Chemika.

Wizyta kobiecego stowarzyszenia
6 maja br. do Chojnowa przyby³y cz³onkinie
stowarzyszenia “Frauen auf dem Weg nach
Europe” (Kobiety buduj¹ mosty w Europie).
Panie z Görlitz pragnê³y poznaæ miasto jednej
ze swoich cz³onkiñ, spotkaæ siê z burmistrzem
i porozmawiaæ o problemach osób niepe³nosprawnych i o zaanga¿owaniu kobiet w politykê lokaln¹. Organizacj¹ spotkania zajê³o siê
Chojnowskie Stowarzyszenie Miast Partnerskich. Reporta¿ z wizyty pañ z niemieckiego
Stowarzyszenia Czytelnicy GCH znajd¹
w nastêpnym numerze.
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Chojnowskie rozmaitoœci
Projekt dla bezrobotnych
i pracodawców
Powiatowy Urz¹d Pracy w Legnicy
Filia w Chojnowie informuje, ¿e w tutejszym Urzêdzie Pracy realizowany jest
projekt “Aktywni na rynku pracy” wspó³finansowany z œrodków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki 20072013, Priorytet VI “Rynek Pracy otwarty
dla wszystkich”, Dzia³anie 6.1 “Poprawa dostêpu do zatrudnienia oraz
wspieranie aktywnoœci zawodowej w
regionie”, Poddzia³anie 6.1.3 “Poprawa
zdolnoœci do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywnoœci zawodowej osób bezrobotnych”. Jego celem
jest udzielenie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowañ przyczyniaj¹cych
siê do zwiêkszania iloœci miejsc pracy,
promowanie przedsiêbiorczoœci oraz
wyrównywanie szans, a tak¿e inwestowania w zasoby ludzkie. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2008 r.
do 31.12.2008 r.
Osoby kwalifikuj¹ce siê do udzia³u
w projekcie to osoby zerejestrowane jako
bezrobotne w Powiatowym Urzêdzie
Pracy w Legnicy Filia w Chojnowie,
ze szczegó³nym uwzglêdnieniem
osób znajduj¹cych siê w szczególnej
sytuacji na rynku pracy, wymienionych
w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99,
poz. 1001, z póŸ. zm.) s¹ to:
- bezrobotni do 25 roku ¿ycia,
- bezrobotni d³ugotrwale lub kobiety,
które nie podjê³y zatrudnienia po
urodzeniu dziecka,
- bezrobotni powy¿ej 50 roku ¿ycia,
- bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doœwiadczenia zawodowego lub wykszta³cenia œredniego,
- bezrobotni samotnie wychowuj¹cy
co najmniej jedno dziecko do 18 roku
¿ycia,
- bezrobotni, którzy po odbyciu kary
pozbawienia wolnoœci nie podjêli
zatrudnienia,
- bezrobotni niepe³nosprawni.
Osoby zainteresowane uczestnictwem
w projekcie prosimy o kontakt:
Powiatowy Urz¹d Pracy w Legnicy Filia
w Chojnowie, ul. Rynek 20, 59-225
Chojnów, tel 076/818 85 25 wew. 32.
Szczegó³owe informacje mo¿na
uzyskaæ u poœredników pracy oraz
u specjalisty do spraw programów
rynku pracy (pok. nr 2).
Informacje na temat Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki znajduj¹
siê na stronie internetowej:
www.efs.gov.pl, www.pokl.dwup.pl
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600 pacjentek w kilka dni
Od 15 do 23 kwietnia w Chojnowie
stacjonowa³ mammobus. W profilaktycznym badaniu mammograficznym
uczestniczy³o ³¹cznie ok. 600 kobiet
z terenu miasta i gminy. W finansowanym przez NFZ programie mog³y
wzi¹æ udzia³ kobiety w przedziale od
50 - 69 roku ¿ycia, wed³ug statystyk
panie w tym wieku najczêœciej dotkniête
s¹ problemem nowotworu piersi.
Akcja cieszy³a siê du¿¹ popularnoœci¹.
Badanie polega na wykonaniu czterech
zdjêæ rentgenowskich, w których stosuje siê niewielkie, a tym samym niegroŸne dawki promieniowania.
Pacjentki otrzymaj¹ wyniki badañ po
oko³o trzech tygodniach od dnia przeprowadzenia badañ. Zdjêcia opisywane bêd¹ przez doœwiadczonych
lekarzy radiologów.
Mammobus jest doskona³ym œrodkiem
umo¿liwiaj¹cym zbadanie piersi - jako
mobilny gabinet jest w stanie dotrzeæ do
ka¿dego miejsca w kraju, a tym samym
do szerszej grupy kobiet. To u³atwienie
dla pañ z mniejszych miejscowoœci,
w których nie ma specjalistycznych
sprzêtów do wykonywania mammografii.

Walne zgromadzenie
SSDiMN
W dniu 14. 05. 2008 r. (œroda)
w przedszkolu przy ul. Krasickiego o
godz. 15.30 odbêdzie siê walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze
Spo³ecznego Stowarzyszenia Dzieci
i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej w Chojnowie. Wszystkich zainteresowanych
wspó³prac¹ serdecznie zapraszamy.

Szlakiem grodów
przez Chojnów
7 maja ruszy³, ju¿ po raz 43, Wyœcig
Szlakiem Grodów Piastowskich. Rajd
rozpocz¹³ siê w Legnicy, gdzie
o godz. 18.00 przy Placu Zamkowym
zaprezentowa³y siê ekipy bior¹ce
udzia³ w wyœcigu. I etap zawodów przebiega³ na trasie Legnica - Œwidnica.
Nastêpna runda z G³ogowa do Lubina
obejmie ponad 160 - kilometrowy
szlak. Znajdzie siê na nim lotna premia w Chojnowie. Zawodnicy 9 maja
w okolicach godz. 14.30 przemkn¹
przez centrum naszego miasta.
W trzecim etapie kolarze pokonaj¹
oko³o 180 km podczas drogi ze Z³otoryi
do Jawora. 11 maja na zakoñczenie
imprezy odbêd¹ siê dwie rundy wyœcigu. Pierwsza o godz. 8.00 przebiegaæ
bêdzie przez teren miasta Rudna,
a finisz zawodów przypadnie na ponad
stukilometrowy szlak w Polkowicach.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci
niezabudowanych, po³o¿onych w Chojnowie:

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹
przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w
stanie istniej¹cym. Nieruchomoœci znajduj¹ siê na terenie w pe³ni
uzbrojonym.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu
11 czerwca 2008 r. o godz. 12.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na
konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr Nr 39 8644 0000 0000
2121 2000 0050 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19 do
dnia 4 czerwca 2008 r.
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.
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¿ 300,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 1386440000000149062
0000020 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.

Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta - maj, czerwiec
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”:

01.06.08,
11.05.08, 08.06.08,
18.05.08, 15.06.08,
22.05.08, 22.06.08,
25.05.08, 29.06.08,

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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Na XXII sesji
Robocz¹ czêœæ sesji poprzedzi³o
oficjalne przywitanie nowych komendantów Komisariatu Policji
w Chojnowie. W³adze miasta burmistrz w imieniu mieszkañców
i przewodnicz¹cy rady w imieniu
rajców - witaj¹c przedstawicieli
chojnowskiej jednostki zadeklarowali szeroko id¹c¹ wspó³pracê,
¿yczyli te¿ spokojnej pracy i wielu
efektywnych dzia³añ.
Kwietniowa sesja Rady Miejskiej,
jak, co roku jest t¹, podczas której
radni przyznaj¹ (b¹dŸ nie) absolutorium w³adzy wykonawczej.
Opiniê o wykonaniu bud¿etu miasta za rok 2007 wyrazi³y poszczególne komisje rady oraz Regionalna Izba Obrachunkowa - pañstwowy, zewnêtrzny i niezale¿ny
organ kontroli i nadzoru jednostek
samorz¹du terytorialnego. Ka¿da
z opinii pozytywnie podsumowa³a
wykonanie bud¿etu, radni nie mieli
zatem w¹tpliwoœci i jednog³oœnie
przyznali burmistrzowi absolutorium.
Radni tego dnia podjêli tak¿e kilka
uchwa³:
- zmieniaj¹c¹ uchwa³ê Rady Miejskiej w Chojnowie w sprawie przekszta³cenia Szko³y Podstawowej
Nr 4 im. Janusza Korczaka
w Chojnowie;
- zmieniaj¹c¹ uchwa³ê Rady
Miejskiej w Chojnowie w sprawie za³o¿enia Gimnazjum Nr 2
w Chojnowie;
- w sprawie zmiany w bud¿ecie
Miasta Chojnowa na rok 2008.

***
Sprawozdanie z pracy
Burmistrza Miasta Chojnowa
w okresie od dnia 27 marca 2008 r.
do dnia 23 kwietnia 2008 r.
z³o¿one na sesji Rady Miejskiej
Z zakresu Wydzia³u Rozwoju
Gospodarczego m.in.:
1. Trwa budowa ulicy £u¿yckiej.
2. Rozpoczêto budowê sieci wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej
i deszczowej dla planowanego
zespo³u budynków jednorodzinnych przy ul. Bielawskiej.
3. Trwa budowa ogrodzenia rozbudowywanej czêœci cmentarza
komunalnego.
4. Wykonawca zakoñczy³ produkcjê okien do Gimnazjum Nr 2
- monta¿ rozpocznie siê 05.05.2008 r.
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5. Og³oszono II przetarg nieograniczony na budowê ul. Rzemieœlniczej z sieci¹ kanalizacji ogólnosp³awnej (I przetarg uniewa¿niono).
6. Przygotowano specyfikacjê
istotnych warunków zamówienia
do przetargu nieograniczonego
na przebudowê sieci wodoci¹gowej w ul. Okrzei.
7. Trwa budowsa trybuny sportowej na stadionie K.S. Chojnowianka.
8. Og³oszono przetarg na dostawê materia³ów i us³ugi zwi¹zane
z wymian¹ nawierzchni chodników na terenie miasta wykonywane w systemie robót publicznych.
9. Zakoñczono budowê chodnika
³¹cz¹cego ul. Paderewskiego z ul.
Brzozow¹ wzd³u¿ rzeki Skory.
10. Trwaj¹ roboty publiczne i prace
interwencyjne. Zatrudniono ³¹cznie 21 osób bezrobotnych w zawodach brukarz, meliorant i malarz.
11. Zorganizowano prace spo³ecznie u¿yteczne dla 20 bezrobotnych. W/w osoby wykonuj¹
czynnoœci porz¹dkowe w zakresie
utrzymania czystoœci ulic i terenów
komunalnych.
12. Zabudowano na terenie stadionu
miejskiego krawê¿nik oddzielaj¹cy
bie¿niê od terenu zielonego.
13. Trwaj¹ prace rozbiórkowe budynku szaletu na Stadionie Miejskim.
14. Trwa malowanie pomieszczenia sali posiedzeñ w budynku
Urzêdu Miejskiego.
15. Zakupiono 3 tony masy asfaltowej na zimno do napraw miejscowych ulic, wykonano naprawy
ulic: Grottgera, Okrzei i Legnickiej.
16. Rozebrano p³ot miedzy ul.
Okrzei a torowiskiem kolejowym
w rejonie przejazdu na tej ulicy.
17. Uporz¹dkowano teren przyleg³y do stawu na koñcu ul. Okrzei.
18. Wykonywane s¹ prace przygotowawcze do uzupe³nienia ubytków betonowej nawierzchni jezdni
na ul. Okrzei i Fabrycznej.
19. Wykonywane s¹ prace przygotowawcze do obsiewu traw¹
terenu posesji biblioteki miejskiej.
20. Wprowadzono zmianê organizacji ruchu drogowego na ul.
Tkackiej ³¹cznie z oznakowaniem ruch jednokierunkowy od ul. Niemcewicza do ul. Ciemnej.
21. Dokonano wycinki drzew
zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu
oraz korekty drzew na ul. Królowej
Jadwigi oraz na cmentarzu komunalnym.

Z zakresu Wydzia³u Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska m.in.:
1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców
4 lokale mieszkalne przy zastosowaniu 95% i 92% bonifikaty
na ³¹czn¹ kwotê 25.953 z³.
2. Wydano dwie decyzje na
przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci na rzecz osób fizycznych
na kwotê 3.640 z³.
3. Przygotowano i podano do publicznej wiadomoœci w „Gazecie
Chojnowskiej” og³oszenia o przetargach:
- lokalu mieszkalnego nr 5 przy
ul. Mickiewicza 13,
- dzia³ek pod zabudowê jednorodzinn¹ przy ul. Z³otoryjskiej, ul.
M³ynarskiej, ul. Ma³achowskiego,
- nieruchomoœci zabudowanej budynkiem magazynowym po³o¿onej przy ul. Fabrycznej,
- nieruchomoœci zabudowanej budynkiem warsztatowym po³o¿onej przy ul. Fabrycznej,
- nieruchomoœci zabudowanej
po³o¿onej przy ul. Koœciuszki 26,
- nieruchomoœci zabudowanej
po³o¿onej przy ul. Drzyma³y.
4. Przeprowadzono przetargi na:
- sprzeda¿ dzia³ek pod zabudowê
gara¿y przy ul. Parkowej, zakoñczony wy³onieniem trzech nabywców,
- dzier¿awê gruntu przy ul. Parkowej, zakoñczony wy³onieniem
dzier¿awcy.
5. Wydano postanowienie w sprawie
zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
dla Przedsiêbiorstwa Komunalnego
PORTO sp. z o.o. w Prochowicach,
w zakresie wykonywania us³ug
czyszczenia separatorów z odwadniania olejów.

6. Wydano postanowienie w sprawie zaopiniowania projektu prac
hydrogeologicznych na wykonanie ujêcia wody w rejonie MDK
w Chojnowie.
7. Z zakresu nadzoru nad gospodark¹ drzewostanem:
- z³o¿ono doniesienie do Komisariatu Policji w Chojnowie o zniszczeniu drzewek w rejonie placu
zabaw przy ul. D³ugosza.
Z zakresu Wydzia³u Spraw
Obywatelskich m.in.:
1. Dodatki mieszkaniowe: przyjêto
75 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono 63 wnioski, przyznaj¹c
dodatki mieszkaniowe na kwotê
7.168 z³, (wydano 61 decyzji pozytywnych i 2 decyzje negatywne).
Za miesi¹c IV.2008 wyp³acono
dodatki mieszkaniowe na kwotê
45.438 z³.
2. Dowody osobiste: przyjêto
125 wniosków, wydano 225 dowodów osobistych.
Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego m.in.:
1. Wydano:
- 15 decyzji administracyjnych,
- 4 zaœwiadczenia do zawarcia
zwi¹zku ma³¿eñskiego zagranic¹,
- 10 zaœwiadczeñ do œlubu konkordatowego.
2. Sporz¹dzono:
- 3 akty urodzenia,
- 19 aktów ma³¿eñstwa,
- 10 aktów zgonu.
3. Za³atwiono:
- 107 spraw z biurem ewidencji
ludnoœci i USC,
- 158 wniosków o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego,
- 1 korespondencjê konsularn¹.
4. Sprawdzono oko³o 95 wniosków
o wydanie dowodu osobistego.
5. Zorganizowano 2 jubileusze
50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego.
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UCHWA£A NR XXI/103/08
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 18 kwietnia 2008 r.
w sprawie przyjêcia "Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Miejskiej
Chojnów na lata 2008-2012"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 ze zmianami) oraz art. 87 ust. 1,3 i 4 ustawy z dnia
23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r.
Nr 162, poz. 1568 ze zmianami) Rada
Miejska Chojnowa uchwala, co nastêpuje:
§ 1. Po uzyskaniu opinii Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków przyjmuje siê
Program Opieki Nad Zabytkami Gminy

Miejskiej Chojnów, stanowi¹cy za³¹cznik
do niniejszej uchwa³y.
§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê
Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia i podlega og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Dolnoœl¹skiego
oraz rozplakatowaniu na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie i og³oszeniu w "Gazecie Chojnowskiej".
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroñski

UCHWA£A NR XXII/105/08
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 24 kwietnia 2008r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Rady Miejskiej w Chojnowie w sprawie przekszta³cenia
Szko³y Podstawowej Nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie.
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust.
1, 2 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991r. o systemie oœwiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572
z póŸn. zm.), art. 8 ust. 1 ustawy z dnia
8 stycznia 1999r. Przepisy wprowadzaj¹ce
reformê ustroju szkolnego (Dz.U. z 1999r.
Nr 12, poz. 96 z póŸn. zm.), oraz 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.zm.), w zwi¹zku
z Uchwa³¹ Nr XVIII/91/08 Rady Miejskiej
Chojnowa z dnia 31 stycznia 2008r.
w sprawie nadania nazwy nowym ulicom
w mieœcie Chojnowie, Rada Miejska
Chojnowa uchwala, co nastêpuje:
§ 1. W uchwale Nr VI/44/99 Rady Miejskiej
w Chojnowie z dnia 11 marca 1999r. w sprawie przekszta³cenia Szko³y Podstawowej Nr
4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. § 2. otrzymuje brzmienie: " Do obwodu
szko³y nale¿¹ nastêpuj¹ce ulice: Akacjowa,
Asnyka, Brzozowa, Boh. Powst. Warszawskiego, Boles³awa Chrobrego, Chmielna,

Cicha, D³ugosza, Gen. Sikorskiego, Gen.
St. Maczka, Grodzka, Grunwaldzka, Kazimierza Wielkiego, Kiliñskiego, Kochanowskiego, Konarskiego, Krasickiego, Królowej
Jadwigi, Krótka, Kwiatowa, Legnicka nr
parzyste od 60 do 82 i nr nieparzyste od 89
do 101, Leœna, Lipowa, £u¿ycka, Matejki,
M³ynarska, Moniuszki, Okrzei, Paderewskiego, Parkowa, Piotrowicka, Polna,
Po³udniowa, PoŸniaków, Rac³awicka, Reja,
Ró¿ana, Rzemieœlnicza, Samorz¹dowa,
Sienkiewicza, Sk³odowskiej-Curie, S³oneczna,
S³owackiego, Jana III Sobieskiego, Spacerowa, Staszica, Szpitalna, Œciegiennego,
Tulipanowa, Wojska Polskiego, W³adys³awa
£okietka, Wolnoœci, Wrzosowa, Z³otoryjska,
pl. Zamkowy."
§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê
Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia i podlega og³oszeniu na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
oraz w Gazecie Chojnowskiej.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroñski

UCHWA£A NR XXII/106/08
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 24 kwietnia 2008r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Rady Miejskiej w Chojnowie w sprawie za³o¿enia
Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie.
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 1, 2
ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991r. o systemie
oœwiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572
z póŸn. zm.), art. 8 ust. 1 ustawy z dnia
8 stycznia 1999r. Przepisy wprowadzaj¹ce
reformê ustroju szkolnego (Dz.U. z 1999r.
Nr 12, poz. 96 z póŸn. zm.), oraz 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.zm.), w zwi¹zku
z Uchwa³¹ Nr XVIII/91/08 Rady Miejskiej
Chojnowa z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie
nadania nazwy nowym ulicom w mieœcie
Chojnowie, Rada Miejska Chojnowa uchwala,
co nastêpuje:
§ 1. W uchwale Nr VI/46/99 Rady
Miejskiej w Chojnowie z dnia 11 marca 1999r.
w sprawie za³o¿enia Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. § 2. otrzymuje brzmienie: "Do obwodu
szko³y nale¿¹ nastêpuj¹ce ulice: Akacjowa,
Asnyka, Brzozowa, Boh. Powst. Warszawskiego, Boles³awa Chrobrego, Chmielna, Cicha,
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D³ugosza, Gen. Sikorskiego, Gen. St. Maczka,
Grodzka, Grunwaldzka, Kazimierza Wielkiego, Kiliñskiego, Kochanowskiego, Konarskiego, Krasickiego, Królowej Jadwigi,
Krótka, Kwiatowa, Legnicka nr parzyste od
60 do 82 i nr nieparzyste od 89 do 101, Leœna,
Lipowa, £u¿ycka, Matejki, M³ynarska, Moniuszki, Okrzei, Paderewskiego, Parkowa,
Piotrowicka, Polna, Po³udniowa, PoŸniaków,
Rac³awicka, Reja, Ró¿ana, Rzemieœlnicza,
Samorz¹dowa, Sienkiewicza, Sk³odowskiejCurie, S³oneczna, S³owackiego, Jana III Sobieskiego, Spacerowa, Staszica, Szpitalna,
Œciegiennego, Tulipanowa, Wojska Polskiego,
W³adys³awa £okietka, Wolnoœci, Wrzosowa,
Z³otoryjska, pl. Zamkowy."
§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê
Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia i podlega og³oszeniu na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
oraz w Gazecie Chojnowskiej.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroñski

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 22/74
o pow. 4801 m2, wraz ze sprzeda¿¹ budowli - rampy
betonowej o pow. zabudowy 598 m2, wpisanej
w ksiêdze wieczystej Nr 37386.
Cena wywo³awcza - 175.000,00 z³.
Wadium - 35.000,00 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 o funkcji
przemys³owej. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ
w stanie istniej¹cym.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 11 czerwca 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 4 czerwca 2008 r. 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¿ 1.800,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu,
wp³aca siê na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
Nr 13864400000001490620000020 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 19.0504.06.2008 r. w godz. 10.00 do 14.00.
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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Wiêcej pieszych patroli, czêstsze patrole zmotoryzowane
i wspó³praca z innymi jednostkami – na to stawiaj¹ nowi
komendanci chojnowskiego komisariatu. Dowodz¹ od kilku
tygodni, a efekty ich dzia³añ potwierdz¹ nawet malkontenci.

Efektywni komendanci
Od 10 kwietnia Komisariat Policji
w Chojnowie ma nowych dowódców.
Placówk¹ kieruje nadkom. Maciej Januszkiewicz, jego zastêpc¹ jest nadkom.
Przemys³aw Kozio³. Obaj funkcjonariusze pochodz¹ z Legnicy, z naszym
miastem niewiele ich ³¹czy. Pierwsze dni
swojego urzêdowania poœwiêcili zatem
na rozpoznanie terenu i specyfiki pracy.

- Ró¿ni siê ona zdecydowanie od dowodzonej przeze mnie dotychczas jednostki – mówi komendant. – Rozleg³oœæ
terenu, innego typu zagro¿enia, nieco inna
organizacja pracy np. dzielnicowego –
to wszystko wymaga bli¿szego poznania.
Jedn¹ z pierwszych decyzji nowych komendantów by³o nawi¹zanie wspó³pracy
z oddzia³em prewencji KWP w Legnicy
i ¿andarmeri¹ wojskow¹ we Wroc³awiu.
- Zale¿y nam g³ównie na zwiêkszeniu liczby pieszych patroli. Pieszych, bo zdajemy sobie sprawê jak wa¿ny jest bezpoœredni kontakt z mieszkañcami i widok
umundurowanych funkcjonariuszy.
Wspó³dzia³ania z innymi jednostkami
bêd¹ sta³ym elementem naszej pracy,
a w miarê potrzeb, np. przy okazji masowych imprez plenerowych si³y policyjne bêd¹ wzmacniane.
Komendanci zgodnie zapewniaj¹, ¿e
bêd¹ k³adli du¿y nacisk na represyjnoœæ, zw³aszcza w przypadkach wandalizmu, kradzie¿y czy rozbojów.
Przekona³ siê ju¿ o tym jeden z poszukiwanych listem goñczym, którego
chojnowscy policjanci kilka dni temu,
wspólnie z legnick¹ policj¹, zatrzymali
w Gromadce. Dla wandali i przestêpców pob³a¿ania zatem nie bêdzie!
Kilka tygodni rekonesansu pozwoli³o
te¿ na ocenê kadry. Zdaniem nowego
kierownictwa filarem chojnowskiego
komisariatu s¹ doœwiadczeni funkcjonariusze, którzy obecnie s¹ w zdecydowanej mniejszoœci, bo m³oda kadra, to
oko³o 80% pracowników, ale to w³aœnie
od nich wiêkszoœæ mo¿e czerpaæ
wiedzê i korzystaæ z profesjonalizmu.
- W naszej pracy du¿e znaczenie ma
tak¿e aktywnoœæ spo³eczna – mówi z-ca komendanta nadkom. Przemys³aw Kozio³.
– Wielokrotnie czujnoœæ obywateli okaza³a
siê nieocenion¹ pomoc¹, wierzymy, ¿e
w Chojnowie znajdziemy zrozumienie
i ¿yczliwoœæ.
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Atmosfera w chojnowskiej jednostce
jest trudna. Komisariat od wielu tygodni
poddawany jest ró¿nego typu kontrolom.
Komendantom nie by³o ³atwo, jak sami
to okreœlaj¹, podj¹æ rêkawicê i stan¹æ
do walki nie tylko z przestêpczoœci¹.
- Jesteœmy oficerami, którzy gotowi byli
przej¹æ obowi¹zki w tutejszym komisariacie.
Dziœ mo¿emy ju¿ powiedzieæ, ¿e by³a to

s³uszna decyzja i mimo, ¿e tymczasem
pe³nimy obowi¹zki komendantów, liczymy,
¿e zostaniemy na tych stanowiskach d³u¿ej.
nadkom. Maciej Januszkiewicz

* w policji od 17 lat, komendant
komisariatu policji w Legnicy przy
ul. Koœciuszki, ostatnio pe³ni³
funkcjê eksperta w KMP w Legnicy
* ¿ona - urzêdniczka, 11.letni syn,
domek poza miastem
* ceni sobie spokój, ciszê, naturê,
odprê¿a go wysi³ek fizyczny na
dzia³ce
nadkom. Przemys³aw Kozio³

* 16 lat temu rozpocz¹³ zawodow¹ karierê w WSP w Szczytnie,
w s³u¿bie kryminalnej od lat 12,
kierownik sekcji poszukiwañ,
by³y dowódca nieetatowej grupy
realizacyjnej,
* ¿ona – urzêdniczka, 13.letnia
córka, mi³oœnik miejskiego gwaru
* wielokrotny medalista trójboju
si³owego, dziœ sporadyczny goœæ
si³owni, fascynuje go kryminologia
eg

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych
nieruchomoœci po³o¿onych w obrêbie 6 miasta Chojnowa,
przeznaczonych pod zabudowê gara¿ami, dla których S¹d
Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 13613:

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta
Chojnowa nieruchomoœci przeznaczone s¹ pod obs³ugê
komunikacji - zespó³ gara¿y samochodowych.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie
siê w dniu 10 czerwca 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 4 czerwca 2008 r. na konto Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie Nr 39 8644 0000 0000 2121
2000 0050 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 14-092004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci
/Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.
Ustala siê wysokoœæ post¹pienia 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 13864400000001490620000020 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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Majowe
œwiêtowanie
M³odzie¿ skupiona w Miejskim Ognisku Muzycznym, od lat inauguruje uroczystoœci zwi¹zane
z majowymi œwiêtami narodowymi. Majówkê
otwieraj¹ koncertem melodii znanych kompozytorów i wykonawców. Muzycy wystêpuj¹ przed kameraln¹ publicznoœci¹ popisuj¹c
siê nabytymi umiejêtnoœciami gry na instrumentach klawiszowych, gitarze b¹dŸ skrzypcach.

Miejskie tradycje kultywuj¹ równie¿ mieszkañcy.
3 maja pod obeliskiem przy ul. Chmielnej,
spotkali siê Kombatanci, Sybiracy, w³adze
miasta, gminy i powiatu oraz chojnowianie,
którzy chc¹ w ten sposób oddaæ czeœæ przodkom walcz¹cym o wolnoœæ naszego narodu.
Zebranych przywita³ burmistrz Jan Serkies:
„ Zgromadziliœmy siê dziœ przy obelisku,
podobnie jak w poprzednich latach, aby uczciæ
rocznicê Konstytucji 3 Maja, pierwszej europejskiej konstytucji, która by³a przygotowana
i opracowana przez najznakomitsze umys³y
doby oœwiecenia, przez ludzi, którym na sercu
le¿a³o dobro naszej ukochanej Ojczyzny. Mam
ogromny honor powitaæ wszystkich zgromadzonych, którzy uczestnicz¹c w uroczystoœciach
daj¹ wyraz patriotyzmu i wartoœci zawartych
w rozdzia³ach Konstytucji 3 Maja.(…)
“Wszelka w³adza spo³ecznoœci ludzkiej
pocz¹tek swój bierze z woli narodu” – ten cytat
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z konstytucji jest aktualny do dziœ. Dlatego
tak jak przed dwustu siedemnastu laty nasi
przodkowie œwiêtowali uchwalenie dokumentu zmieniaj¹cego bieg historii, tak my radujmy siê z pozycji naszego kraju w œwiecie
i obowi¹zuj¹cej w nim praworz¹dnoœci”.
Uroczystoœci zakoñczy³a Msza œw. w intencji
Ojczyzny, koncelebrowana przez ks. pra³ata
T. Jurka i ks. pra³ata W³. Bystrka.

mierzy³y ciœnienie, udziela³y porad, a nad
wszystkim unosi³a siê atmosfera rodzinnego,
plenerowego relaksu.

Rozrywkowo chojnowianie œwiêtowali w niedzielê. Festyn zorganizowany przez Miejski
Dom Kultury by³ muzyczn¹ propozycj¹ plenerowego wypoczynku.
Na pocz¹tek - „Scena m³odych” - koncert
m³odych talentów wokalnych. W swoich
recitalowych wystêpach pokazali siê szerokiej
publicznoœci chojnowscy soliœci zdobywaj¹cy
nagrody w ro¿nych gatunkach muzycznych.
Ich koncert przeplata³ sympatyczny wystêp
maluchów stawiaj¹cych pierwsze taneczne
kroki w szeregach Brooklynu i Karambola.

Miejski Dom Kultury – organizator majowego festynu gor¹co dziêkuje kierownikowi
Przychodni Rejonowej i niezwykle sympatycznym paniom pielêgniarkom za opiekê medyczn¹ w trakcie imprezy oraz chojnowskiej policji za baczny nadzór i b³yskawiczne reakcje,
a tak¿e pracownikom Energia Pro i CHZGKiM
za wsparcie organizacji festynu.

To pierwszy w tym roku festyn, przed nami
jeszcze nie jedna zabawa na œwie¿ym powietrzu.
Wœród nich ta najwiêksza - miejskie œwiêto, na
które ju¿ dziœ zapraszamy - tegoroczne Dni
Chojnowa rozpoczynamy 31 maja.
eg

Potem na scenie pojawi³ siê niezawodny duet
muzyki popularnej, ³atwej i przyjemnej - zespó³
Haward. Po nim liczn¹ publicznoœæ bawi³a
lubiñska grupa reggae “Œwinka Halinka”.
Na placu w Parku Piastowskim, obok sceny
by³y tak¿e punkty gastronomiczne, dmuchane
atrakcje dla najm³odszych, punkt medyczny
gdzie pielêgniarki chojnowskiej przychodni
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III Przegl¹d Teatralny Baœni i Legend Dolnego Œl¹ska SILEBIA
W trzeciej edycji SILEBII zaprezentowano 12 przedstawieñ. Po³owê
z nich, w tzw. kategorii otwartej, przywioz³y do chojnowskiego MDK
szko³y podstawowe. Jury, w sk³ad którego weszli: Krzysztof Grabowski
(aktor teatru wa³brzyskiego) – przewodnicz¹cy oraz Hanna Œwi¹tnicka
(aktorka teatru jeleniogórskiego) i Jagoda Zderska (instruktor MDK),
najwy¿ej oceni³o spektakl zatytu³owany „Niezwyk³a historia kota
z p³ota”, który pod bacznym okiem pani Doroty Bary³kiewicz przygotowa³ TEATR NASZ ze Szko³y Podstawowej nr 14 w Lubinie. Na
drugim miejscu sklasyfikowano Grupê Teatraln¹ ISKIERKI
z Publicznej Szko³y Podstawowej nr 19 w Wa³brzychu, która pod
artystycznym nadzorem pani Izabeli Fiebich-Bednarskiej zaprezentowa³a „Zabawê w poci¹g, czyli stacjê Budzikowo”. Miejsce trzecie w tej
kategorii przypad³o klasie VI d ze Szko³y Podstawowej nr 4 w Chojnowie,
która pod opiek¹ Elwiry K¹dzio³ki i Ryszarda Kopackiego przygotowa³a plastyczne w formie widowisko „Labirynt ¿ycia”.
W kategorii otwartej szkó³ gimnazjalnych widzowie mogli podziwiaæ
i oklaskiwaæ cztery spektakle. Niew¹tpliwie najlepsze w ca³ym Przegl¹dzie
by³o widowisko „Pomarañczowy”, które z grup¹ “Trema za Kurtn¹”
z Publicznego Gimnazjum nr 6 w Wa³brzychu przygotowa³a pani Beata
S³omiany. Przys³owiowa „cisza jak makiem zasia³” w czasie prezentacji i d³ugie brawa po jej zakoñczeniu stanowi³y najlepszy chyba dowód
kunsztu m³odych aktorów! Zas³u¿one i bezapelacyjne I miejsce. Na drugim
sklasyfikowano grupê DZIECI DAWIDA z Gminnego Oœrodka Kultury
i Sportu w Legnickim Polu. Pod opiek¹ Magdaleny Ryglickiej, Anny
Tymków i Alicji Kulas zespó³ przygotowa³ „Szewczyka Dratewkê na
weso³o”. Trzecia nagroda przypad³a znowu m³odzie¿y z Publicznego
Gimnazjum nr 6 w Wa³brzychu. Pod t¹ sam¹ nazw¹ (“Trema za
Kurtn¹”) i z t¹ sam¹ opiekunk¹ (pani Beata S³omiany) grupa pierwszoklasistów zaprezentowa³a poruszaj¹c¹ „Sukniê z³a”.
W kategorii przedstawieñ inspirowanych baœniami i legendami
Dolnego Œl¹ska zaprezentowano dwa przedstawienia. Ko³o Teatralne
z Gimnazjum w Grêbocicach siêgnê³o do legend g³ogowskich Janusza
Chutkowskiego, by pod okiem pañ: Ma³gorzaty Rutkowskiej i Renaty
Pelczar ukazaæ „Bia³¹ damê”. Z kolei Grupa Teatralna ANTRAKT
z Miejskiego Domu Kultury w Chojnowie siêgnê³a do historii Krzysztofa
Czarnego, by w uwspó³czeœnionej wersji zaprezentowaæ jego losy
w spektaklu „K. Black”.
Chc¹c podkreœliæ wysoki poziom aktorskiego kunsztu m³odych wykonawców, jurorzy przyznali te¿ indywidualne wyró¿nienia aktorskie. Nagrodzono nimi: Laurê Chodack¹ (Kotek) z Teatru Naszego z SP 14 w Lubinie,
Dawida Skrzypczaka (Re¿yser) z grupy Dzieci Dawida z Legnickiego
Pola i Artura Zakrzewskiego (K. Black) z grupy ANTRAKT z Chojnowa.
W III Przegl¹dzie Teatralnym Baœni i Legend Dolnego Œl¹ska
SILEBIA prezentowa³y siê te¿: “Teatr pod szczêœliw¹ 3” ze Szko³y
Podstawowej nr 3 w Lwówku Œl¹skim i klasa teatralna ze Szko³y
Podstawowej nr 4 w Chojnowie.
Realizacja Przegl¹du by³a mo¿liwa dziêki finansowemu wsparciu
samorz¹du Chojnowa oraz Starostwa Powiatowego w Legnicy.
sh
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Taneczny bój
IX Regionalny Przegl¹d Zespo³ów Tanecznych
„Stonoga” zgromadzi³ w chojnowskim domu
kultury grupy z Bytomia Odrzañskiego, Kotli,
Legnicy, Boles³awca, Rudnej i Chojnowa.
W dwu kategoriach tanecznych - disco i tzw.
innej zespo³owej formie tañca - oraz dwu kategoriach wiekowych (m³odsi - do 11 lat i starsi
- 12-16 lat) zaprezentowano w sumie 19 uk³adów choreograficznych. Jury, w którym zasiedli:
Krzysztof Kobylak z Zespo³u Pieœni i Tañca
LEGNICA, Piotr Szymczewski z Domu Kultury
ATRIUM w Legnicy oraz Eric Alira - instruktor
tañca afrykañskiego, mia³o trudny orzech do
zgryzienia. W koñcu jednak zdecydowano
o nastêpuj¹cym podziale nagród:
Kategoria disco – m³odsi
I miejsce bezapelacyjnie MA£Y BROOKLYN
z Gimnazjum nr 2 w Chojnowie,
II miejsce przyznano MA£EMU KARAMBOLOWI z Miejskiego Domu Kultury w Chojnowie,
miejsce III przypad³o ETIUDZIE z Miejskiego Domu Kultury w Boles³awcu.
Jurorzy postanowili uhonorowaæ te¿ wyró¿nieniem zespó³ RYTM ze Szko³y Podstawowej nr 4 w Chojnowie, a indywidualn¹
nagrod¹ Aleksandrê Kurzyñsk¹ - urokliw¹
ma³¹ tancerkê z zespo³u ROCKY ze Szko³y
Podstawowej w Kotli.
Kategoria disco – starsi - tu równie¿ nie by³o
w¹tpliwoœci wokó³ I miejsca. ¯ywio³owym
uk³adem wywalczy³ je zespó³ KARAMBOL
z MDK w Chojnowie.

Na II miejscu sklasyfikowano formacjê
REWERS dzia³aj¹c¹ przy UKS „Mieszko”
Zespo³u Szkó³ w Bytomiu Odrzañskim,
na III miejscu uplasowa³a siê grupa MODUS
z MDK w Boles³awcu.
Tu tak¿e przyznano wyró¿nienie. Przypad³o
ono zespo³owi REEPLAY ze Szko³y Podstawowej nr 4 w Chojnowie.
Kategoria inna zespo³owa forma tañca –
m³odsi
I miejsce zdoby³ REWIK z Zespo³u Szkó³
w Bytomiu Odrzañskim,
II miejsce – ETIUDA, z MDK w Boles³awcu
III miejsce – FIGIELKI z MDK w Boles³awcu.
Kategoria inna zespo³owa forma tañca – starsi
– tu najlepszy okaza³ siê zespó³ REWERS
PLUS z Bytomia Odrzañskiego, na drugiej pozycji sklasyfikowano BROOKLYN z Gimnazjum nr 2 w Chojnowie, na trzeciej – grupê
MODUS z MDK w Boles³awcu.
Wyró¿nienie w tej kategorii jurorzy postanowili przyznaæ formacji P-UNIT z Gimnazjum nr 4 w Legnicy.

Œwiêtowali œwiêto
1 kwietnia w Gimnazjum nr 1 ju¿ po raz drugi odby³y siê obchody
Dnia Teatru. Uroczystoœæ przygotowa³a m³odzie¿ nale¿¹ca do szkolnego
ko³a teatralnego prowadzonego przez Monikê Inglot. Oprawê muzyczn¹
opracowa³ chór szkolny pod opiek¹ Anny Rozmus. G³ównym celem
projektu by³o poszerzenie wiedzy o teatrze oraz zaprezentowanie talentów aktorskich i wokalnych. Ju¿ od d³u¿szego czasu na zajêciach ko³a,
opracowywano szczegó³owy scenariusz Dnia Teatru. Uczniowie
zaplanowali ma³e formy teatralne (w tym roku zdominowane przez
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Imprezê, obok œrodków z bud¿etu miejskiego,
wspar³ Powiat Legnicki. Dziêki temu zakupiono nagrody rzeczowe, bêd¹ce obok pucharów
sympatyczn¹ pami¹tk¹ tej niezwykle udanej
imprezy.
sh
***
Dwa dni póŸniej chojnowscy tancerze zaprezentowali siê na XVIII Otwartym Turnieju
Tañca Disco w Spó³dzielczym Domu Kultury
„ATRIUM” w Legnicy. Jak mo¿na by³o siê
spodziewaæ nasze zespo³y taneczne i ich
soliœci wrócili z turnieju z nagrodami. Miniformacja KARAMBOL zajê³a II miejsce,
Ma³y Brooklyn w swojej kategorii I miejsce,
Karolina Ziomek w najm³odszej grupie solistów zajê³a III miejsce, a w duecie z Karolin¹
Szarawañsk¹ wytañczy³a nagrodê specjaln¹.
W grupie solistów starszych srebro przypad³o
Karolinie Bukowskiej.
Gratulujemy!

kabaret), gazetkê œcienn¹ pt. „A – jak aktor”, konkurs wiedzy o teatrze
dla uczniów klas drugich oraz wystawê zdjêæ prezentuj¹cych dotychczasowy dorobek artystyczny grupy teatralnej. Trzeba przyznaæ, ¿e
powy¿sze inicjatywy spotka³y siê z du¿ym zainteresowaniem m³odzie¿y.
A oto utalentowani uczniowie, którzy przyczynili siê do zorganizowania obchodów: Karolina Burzmiñska, Katarzyna Krakowska, Karolina
Szkudlarek, Ewelina Kossakowska, Aleksandra P³ochocka, Aleksandra
Karaœ, Natalia Urszulak, Patrycja Pogañska, Magdalena Dyba,
Agnieszka Kuhnert, Patryk Boryniec, Tomasz P³achta, W³adys³aw
S³owiñski, Arkadiusz Szpanek oraz chór szkolny.
organizatorzy
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Œpiewaæ ka¿dy mo¿e – jeœli zna jêzyki obce
To ju¿ kolejna edycja tego konkursu. Od kilku
lat uczniowie chojnowskich podstawówek
sprawdzaj¹ siê w Miêdzyszkolnym Konkursie
Piosenki Obcojêzycznej. W tym roku, po raz
pierwszy, fina³ odby³ siê w Szkole Podstawowej nr 3, po raz pierwszy te¿ wziê³y w nim
udzia³ dzieci ze szkó³ gminnych.
Organizatorzy zaprosili na swoj¹ scenê wokalistów uzdolnionych nie tylko muzycznie, ale
i pocz¹tkuj¹cych lingwistów. Jak siê okazuje,
utalentowanych w obu kierunkach nie brakuje
i na scenie 24 kwietnia stanê³o 26 zawodników
reprezentuj¹cych chojnowskie podstawówki,
szko³ê w Goliszowie i w NiedŸwiedzicach.
Dominowa³ jêzyk niemiecki, by³o te¿ kilka
piosenek angielskojêzycznych, jedna po rosyjsku
i jedna po czesku. Ta ostatnia to oczywiœcie „Jo¿in
z ba¿in” w dowcipnym wykonaniu Krzysztofa
Ba³aja.
Specyfik¹ konkursu jest jego atmosfera. W niewielkiej salce, niewielka scena…, dekoracje,
sprzêt nag³aœniaj¹cy…, jury, konferansjerzy,
wykonawcy i publicznoœæ…
W pomieszczeniu t³oczno i g³oœno, ale w tym

w³aœnie tkwi urok tej imprezy – tu ka¿dy
ka¿demu g³oœno kibicuje. Wtóruj¹ piosenkarzom,
wyklaskuj¹ rytm, nuc¹ wspólnie znane melodie,
obficie nagradzaj¹ brawami, a po werdykcie
gratuluj¹ zwyciêzcom. Tych w tym roku by³o
wielu. Jury ocenia³o dzieci w dwóch kategoriach wiekowych – klasy I-III i kl. IV-VI.
Efektowne nagrody ufundowa³a Ambasada
Niemiec i Szwajcarii oraz dyrekcja SP 3.
Kto wyœpiewa³ sobie medalowe miejsca?
Grupa m³odsza (klasy 1-3):
1 miejsce – Aleksandra Kruk (SP 3)
2 miejsce – Natalia Ba³aj (SP 3)

„Jurodiwyj” Sorokin
24 kwietnia, na spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki, analizowaliœmy twórczoœæ W³adimira
Sorokina, wspó³czesnego pisarza
rosyjskiego.
Do przeczytania wybraliœmy dwie
czêœci z trylogii o Bractwie Œwiat³a
- „Bro” i „Lód” (ostatnio na
rynku ksiêgarskim pojawi³a siê
ju¿ trzecia czêœæ pt.„23000”).
W obydwu ksi¹¿kach uwagê
czytelnika przykuwa barwnoœæ
i soczystoœæ jêzyka, jakim pos³uguje siê z du¿¹ wpraw¹ pisarz.
Plastycznie i wyraziœcie nakreœlone postacie u³atwiaj¹ odbiór
treœci. Mamy wra¿enie osobistego uczestnictwa w wydarzeniach
rozgrywaj¹cych siê na stronach
tych powieœci.
Z pozoru fabu³a jest banalna.
Jeden z g³ównych bohaterów,
Aleksander Sniegiriow rodzi siê,
kiedy na ziemiê spada kosmiczny
lód - meteoryt tunguski. W czasie wyprawy do miejsca upadku
tego meteorytu, doznaje „oœwiecenia”, zaczyna poszukiwaæ
podobnych do siebie Braci w Œwiat³oœci. Powrót do Pierwotnej
Œwiat³oœci staje siê sensem ¿ycia
Sniegiriowa i innych wybranych.
Lecz osi¹gniêcie nirwany ma
swoj¹ cenê.
W pewnym momencie budzimy
siê z piêknie tkanego snu o Bractwie i zaczynamy siê zastanawiaæ, co jest tu dobrem, a co z³em.
Fundamentalne i odwieczne pytanie uderza nas niczym lodowy
m³ot, jakim pos³uguj¹ siê Bracia
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w czasie „przebudzania”. I zaczynamy dostrzegaæ historiê, inn¹
historiê, która rozgrywa siê na kartach powieœci... Czy realizowanie
wy¿szych celów usprawiedliwia
stosowanie przemocy? To zaprzeczanie chrzeœcijañskiej koncepcji œwiata i Boga.
A mo¿e Sorokin bawi siê nami,
czytelnikami, jak rosyjski „jurodiwyj” œwiêty starzec, który chce
nas „przebudziæ”, w brutalny
sposób pokazaæ otaczaj¹cy œwiat,
pokazaæ nam z³o, które wci¹¿ istnieje. Ludzie opêtani przez swoje
¿¹dze nie dostrzegaj¹ drugiego
cz³owieka, staj¹ siê „puœci”, zwyczajne „maszynki z miêsa”, które
mo¿e wykorzystaæ.
Klubowicze mieli mieszane odczucia czytaj¹c te ksi¹¿ki. Z jednej strony zachwyca kunszt pisarski rosyjskiego twórcy, a z drugiej
przera¿a treœæ i czasami dosadny jêzyk, jakim pos³uguj¹ siê bohaterowie. Zastosowanie po³¹czenia idei harmonijnej jednoœci z kosmosem z sadystycznymi metodami „budzenia serca”, potêguje
opisywane z³o.
Po ostatnim spotkaniu autorskim,
na którym goœciliœmy Barbarê
Kosmowsk¹, autorkê polskiej
Bridget Jones, postanowiliœmy
poœwiêciæ majowe spotkanie jej
najnowszej powieœci pt. „Puszka”.
Wszystkich chêtnych zapraszamy na spotkanie 16 maja br.
o godz. 16.15.
Anna Kopyra
- Moderator DKK

3 miejsce – Natalia Smoleñ (SP 3)
wyró¿nienia: Sandra Traczyk (SP 4), Anita
Smoleñ (SP 3), Zuzanna Sambor (SP 3)
zespó³ - SP3 – wyró¿nienie
Grupa starsza (klasy 4-6)
1 miejsce – Justyna Mazurkiewicz (SP 3)
2 miejsce – Marta Zguda (SP NiedŸwiedzice),
Danuta Leonhardt (SP 3)
3 miejsce – Aleksandra Ba³aj (SP 3), Monika
Korol (SP 4), Joanna Ruciñska (SP4)
zespo³y:
1 miejsce – SP Goliszów
2 miejsce – SP 4
Nagroda specjalna Dyrektora Szko³y:
Krzysztof Ba³aj (SP 3).
eg

Œwiatowy Dzieñ Ziemi w Przedszkolu Miejskim nr 1
22 kwietnia to dzieñ, kiedy ca³y œwiat
obchodzi uroczyœcie Dzieñ Ziemi.
W tym wa¿nym dniu powinniœmy wszyscy
- mali i duzi - choæ przez chwilê pomyœleæ o planecie, na której ¿yjemy
i o otaczaj¹cej nas przyrodzie. Jest to
chwila, która pozwala zastanowiæ siê,
kto jest odpowiedzialny za obecny stan
naszej przyrody.
O ochronie œrodowiska mówi siê
w mediach, rozmowach ze znajomymi,
w placówkach oœwiatowych. Wskazuj¹c
na pog³êbiaj¹c¹ siê degradacjê œrodowiska naturalnego. Z du¿¹ ³atwoœci¹
upatrujemy winnych w politykach, czy
w³adzach samorz¹dowych. Winni s¹
inni - przemys³, rolnictwo, organizacje
lub po prostu s¹siad. Czy jest to jednak
do koñca prawda…? Krytyka innych
czasem przynosi korzyœci. Jednak za
otoczenie odpowiedzialny jest ka¿dy
z nas: w domu, w przedszkolu, w pracy
i na ulicy. Dlatego te¿ w naszym przedszkolu do obchodów „Dnia Ziemi”
przygotowujemy siê przez ca³y rok,
realizuj¹c treœci ekologiczno-przyrodnicze w pracy z dzieæmi, ucz¹c dzieci
odpowiedzialnoœci za przysz³oœæ naszej
planety. Wszystkie nasze dzia³ania rozmowy z dzieæmi, spacery, wycieczki,
gry i zabawy maj¹ na celu wykszta³cenie
u dzieci obowi¹zku dbania o bli¿sze
i dalsze œrodowisko.
Œwiêto Ziemi w tym roku obchodziliœmy przez ca³y tydzieñ, codziennie
organizuj¹c inn¹ formê uwra¿liwiania
dzieci na problem ochrony œrodowiska.
Dzieci z wszystkich grup wiekowych
wraz ze swoimi nauczycielkami przygotowa³y papierowe atrybuty czystej
planety - kwiaty, s³oñca, listki itp. z ha-

s³ami o tematyce ekologicznej, którymi przystroiliœmy ca³e nasze przedszkole. Has³a: „Segreguj œmieci!”, „Dbaj
o zieleñ!”, „Chroñ przyrodê!, „Nie pal
œmieci!” itp. umieœciliœmy równie¿ na
kolorowych transparentach, z którymi
przemaszerowaliœmy ulicami miasta,
skanduj¹c je g³oœno. Udzia³ naszych przedszkolaków w ekologicznym happeningu mia³ przypomnieæ podstawowe
prawdy ochrony œrodowiska wszystkim
mieszkañcom Chojnowa. Ponadto dzieci
ze starszych grup wziê³y udzia³ w sprz¹taniu ogrodu przedszkolnego. Ca³a spo³ecznoœæ przedszkolna bra³a udzia³ w segregowaniu œmieci, dziêki czemu dzieci
pozna³y potrzebê i korzyœæ recyklingu.
Niezwyk³¹ fantazj¹ wykazali siê nasi
milusiñscy, tworz¹c plakaty na szarym
papierze, które stworzy³y ekowystawê
umieszczon¹ w przedszkolnych korytarzach. Okaza³o siê równie¿, ¿e ju¿
przedszkolaki maj¹ du¿¹ wiedzê o przyrodzie i jej ochronie, potwierdzi³y to
bawi¹c siê wspaniale w czasie eko-zgaduli.
Obchody „Dnia Ziemi” w naszym przedszkolu mia³y ukazaæ wszystkim, ¿e
edukacjê ekologiczn¹ nale¿y rozpocz¹æ
jak najwczeœniej. Kiedy dziecko pokocha przyrodê, nigdy nie zrobi jej
krzywdy i nie pozwoli na to innym!
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Szkolne Dni dla Zdrowia w SP4
W Szkole Podstawowej nr 4 im. J. Korczaka
w Chojnowie podejmuje siê szereg dzia³añ
prozdrowotnych, które realizowane s¹ przez
ca³y rok szkolny; s¹ to programy, projekty,
konkursy, turnieje, wystawki…
Oto niektóre z nich: program przeciwdzia³ania
o³owicy, program proekologiczny, program
profilaktyki uzale¿nieñ, program dla klas V i VI
„TRZYMAJ FORM!”, program dla klas I – III
„WOLNOŒÆ ODDECHU” – profilaktyka
astmy, oraz dzia³ania zwi¹zane z rozwijaniem
sprawnoœci fizycznej i propagowaniem czynnego wypoczynku.

Realizowanych jest równie¿ szereg przedsiêwziêæ w ramach SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO.
Wszystkie dzia³ania zmierzaj¹ do wyposa¿enia uczniów w taki poziom wiedzy i umiejêtnoœci, który pozwoli im na dokonywanie
œwiadomych wyborów s³u¿¹cych utrzymaniu, a tak¿e doskonaleniu swojego zdrowia
we wszystkich sferach, zarówno fizycznej
jak i psychicznej i spo³ecznej.
Przez lata wypracowane zosta³y ciekawe formy,
które wesz³y na sta³e do szkolnego kalendarza
imprez. Jedn¹ z takich form s¹ Szkolne Dni dla
Zdrowia, podczas których uczniowie maj¹
okazjê w atrakcyjny sposób zdobywaæ, a tak¿e
wykazywaæ siê wiedz¹ i umiejêtnoœciami
z zakresu zdrowia.

Tegoroczne Szkolne Dni dla Zdrowia przebiega³y w dniach 7 – 11 kwietnia pod dwoma
has³ami:
dla klas I – IV: „JESTEM OSTRO¯NY –
JESTEM BEZPIECZNY”
- szeroko rozumiane bezpieczeñstwo: w ruchu
drogowym, w kontaktach z nieznajomymi, ze
zwierzêtami, podczas obs³ugi urz¹dzeñ technicznych, umiejêtnoœæ zachowania siê w sytua-
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cjach zagro¿enia czyjegoœ zdrowia lub ¿ycia
i udzielania pierwszej pomocy;
dla klas V – VI: „ZBILANSOWANE OD¯YWIANIE I AKTYWNOŒÆ RUCHOWA
SPOSOBEM NA ZDROWIE” – stanowi³y
podsumowanie realizacji programu „TRZYMAJ FORM !”
11 kwietnia odby³ siê apel podsumowuj¹cy
wszystkie konkursy i turnieje.
W apelu uczestniczyli uczniowie, nauczyciele,
dyrekcja szko³y i zaproszeni goœcie: G. Mazur –
pielêgniarka szkolna, B. Ku³acz – prze³o¿ona

pielêgniarek chojnowskiego ZOZ-u, B. Do³baczuk i M. Stawiska - Lichota z Sanepidu
w Legnicy, E. Rajczakowska - przewodnicz¹ca Rady Rodziców, J. Chudziñski - ajent
szkolnego sklepiku.
Prowadz¹ca apel - koordynator Szkolnego
Zespo³u ds. Promocji Zdrowia Gra¿yna Koœnik
podziêkowa³a wszystkim pracownikom szko³y
oraz goœciom za wspó³pracê przy realizacji
programów i projektów prozdrowotnych.
Szczególne s³owa podziêkowania zosta³y skierowane do pielêgniarki Gra¿yny Mazur, która
z ogromnym zaanga¿owaniem podejmuje
cenne inicjatywy i wspó³realizuje wszystkie
dzia³ania zmierzaj¹ce do podniesienia poziomu
zdrowia i wiedzy prozdrowotnej uczniów.
Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody:
Klasy I – III za test o bezpieczeñstwie przeprowadzony przez A. Bijak i A. Gac.
Zwyciêzcy: Chlebosz M., Bartyzel E. - Ia, Saja K.
- Ib, Maj D. - Ic, Ma¿uchowski W. - IIa, Za-zulczak M. - IIb, Butryn M. - IIc, Tenior M. - IId,
Najda A. - IIIa, Klatka M. - IIIb, Amarowicz D. IIIc oraz za konkurs plastyczny „Ochrona
zdrowia przed szkodliwym wp³ywem zmian
klimatycznych” og³oszony przez legnicki
Sanepid, a przeprowadzony przez G. Koœnik.
Zwyciêzcy: Ma³ecka N., Szu³a W., Spirydowicz A., Niemczyk W., Grudzieñ W., Lefevre A.,
J. Józefów., Grz¹dkowska U., Zakrzewska K.,

Chrzanowska A., Jureczko A., Marciniec A.,
Przy³ucka B.
Klasy IV za turniej sprawnoœciowo - wiedzowy przeprowadzony przez nauczycieli wychowania fizycznego pod kierunkiem T. B³aszczaka i R. Kopackiego - I miejce kl. IVd, II miejsce
kl. IVc, III miejsce kl. IVb, IVmiejsce kl. IVa.
Klasy VI za szkolny etap ogólnopolskiego konkursu na logo programu „TRZYMAJ FORM!”
przeprowadzony przez nauczycielkê plastyki
A. Grabek – I miejsce M. Halikowski i J. Rogusz, II miejsce M. Chlebosz i I. Mi³uch, III
miejsce J. Berna i P. Ziarkowski, wyró¿nienia:
S. Jaworska, K. Dobrowlañska, H. Kantor,
M. Butryn, I. Grz¹dkowska, T. Graban.
Klasy V i VI za prezentacje w ramach realizacji programu „TRZYMAJ FORM!”
Najlepsz¹ prezentacjê mia³a kl. Va - wych.
A. Czapska i otrzyma³a w nagrodê ufundowan¹ przez Radê Rodziców wyjazd do Aqua
Parku. Wyró¿niono te¿ prezentacjê klasy VIe
- wych. W. Gachowska.
Oprawê artystyczn¹ apelu, weso³e, a zarazem pouczaj¹ce scenki, przygotowali uczniowie klas
Ic – wych. A. Bijak i Va – wych. A. Czapska.
Wszystkie prezentacje i prace plastyczne
mo¿na ogl¹daæ na pokonkursowych wystawkach w holu szko³y.
Imprezie towarzyszy³ kramik ze zdrow¹ ¿ywnoœci¹ prowadzony przez rodziców, a przygotowany przez A. Bijak i A. Gac
16 kwietnia odby³o siê zebranie rodziców
uczniów klas V i VI z cz³onkami Zespo³u ds. Promocji Zdrowia i dietetyczk¹ J. Baran, na którym
rodzice zostali zapoznani z wynikami ankiet
i testów przeprowadzanych w ramach realizowanego z ich dzieæmi programu „TRZYMAJ FORM!” oraz wnioskami do dalszej pracy,
a tak¿e otrzymali szereg cennych rad od fachowca
w zakresie ¿ywienia.
Szkolny Zespó³
ds. Promocji Zdrowia
Informacje mo¿na znaleŸæ równie¿ na stronie
internetowej szko³y w zak³adce AKTUALNOŒCI kwiecieñ
Zdjêcia: J. Najda, M. Chlebosz, W. Kossakowski
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Zawody Regionalne we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego
Jaroszówka 19 - 20 kwietnia 2008 roku
Klub JeŸdziecki - Oœrodek Sportów Konnych w Jaroszówce zorganizowa³ regionalne zawody w WKKW. Podczas tych zawodów zosta³y
rozegrane Otwarte Mistrzostwa Szkó³ Ponadgimnazjalnych o specjalnoœci
Hodowla Koni. Sêdzi¹ g³ównym zawodów by³ Henryk Geringer de
Oedenberg.
Zawody rozegrane by³y w czterech klasach: LL, L, P, CNC i wziêli w nich
udzia³ zawodnicy z szeœciu klubów. W pierwszym dniu odby³y siê
dwie próby: uje¿d¿enia i skoków. Drugiego dnia zawodnicy zmagali
siê z trudn¹ prób¹ crossu.
Wyniki:
Klasa CNC
I miejsce SALAZAR - Judyta Bronowicka - KJ OSK Jaroszówka
II miejsce NIGER - Katarzyna St¹por - KJ OSK Jaroszówka
III miejsce NIGATA - Sylwester Januszewski - BKJ Bogus³awice
W próbie terenowej na styl w tej klasie zwyciê¿y³a Judyta Bronowicka
na koniu Salazar z KJ OSK Jaroszówka.

Judyta Bronowicka na koniu SALAZAR

Klasa P:
I miejsce KREACJA - Daria Szymañska - KJ OSK Jaroszówka
II miejsce MAGOWSKI-WM - Szymon Nachotko - KJ OSK Jaroszówka
III miejsce SOJUZ - Judyta Bronowicka - KJ OSK Jaroszówka
Zwyciêzc¹ próby terenowej w klasie P zosta³a Daria Szymañska na koniu
Kreacja z KJ OSK Jaroszówka.
Klasa L:
I miejsce KADIN - Ksawery Œniegu³ki - JKS Jaroszówka
II miejsce MI LADY - Ma³gorzata Garus - JKS Jaroszówka
III miejsce IRON - Maciej Pawlik - JKS Jaroszówka
Próbê terenow¹ na styl wygra³a Ma³gorzata Garus na koniu MI LADY
z JKS Jaroszówka.
W ramach konkursu klasy L by³y rozegrane Otwarte Mistrzostwa Szkó³
Ponadgimnazjalnych o Specjalnoœci Hodowla Koni. Rywalizacjê
wygra³a uczennica Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie Rozalia
Szatanik na koniu NEW PORT z KJ OSK Jaroszówka, drugie miejsce
zajê³a jej szkolna kole¿anka Monika Wroñska na koniu WANDERFRST
z KJ OSK Jaroszówka.

Katarzyna St¹por na koniu NIGER
Klasa LL :
I miejsce NIUTON - Agnieszka Bakalarczyk - ZKS Drzonków
II miejsce SILVERTOPS-Ass - Angelika Bielawska - JKS Jaroszówka
III miejsce NEDWED-W - Sylwester Januszewski - BKJ Bogus³awice
17 - 18 maja 2008 roku w Jaroszówce odbêd¹ siê regionalne
zawody w WKKW, na które serdecznie zapraszamy.
G.SZ.P
fot. Pawe³ PaŸdzior

Matemtyczna bitwa o krêgle

Kronika towarzyska

Na „Matematyczny Pojedynek Gigantów”
wyzwali uczniowie klasy IIIa Gimnazjum nr 1
swoich kolegów z równoleg³ej IIIc. Walka
polega³a na rozwi¹zaniu jak najwiêkszej
liczby zadañ w ci¹gu dwóch godzin. Obie

[\
Drogim przyjacio³om Pañstwu Marii
i Adamowi Bobak w 25 rocznicê Œlubu ¿yczymy,
aby p³omieñ Waszej mi³oœci nigdy nie s³ab³,
a Wasze dzieci chowa³y siê szczêœliwie w jego
cieple i blasku. Byœcie dalej szli przez ¿ycie trzymaj¹c
siê mocno za rêce, zawsze uœmiechniêci, zawsze
razem. Tego ¿ycz¹ Dana, Adrian i Jurek Kijakowie.

[\

klasy na egzaminie próbnym uzyska³y
wynik bardzo dobry, wiêc szanse by³y wyrównane. Do idei uda³o siê przekonaæ
sponsorów, którzy obiecali zwyciêskiej
klasie regeneracjê si³ w lubiñskiej krêgielni.
Mimo, ¿e pojedynek rozgrywa³ siê w prima aprilis, zamiast wyg³upów, trzecioklasiœci
przez dwie godziny ³amali sobie g³owy nad

12

geometri¹ i algebr¹. I (nie do wiary!) nikogo
nie trzeba by³o zmuszaæ do pracy.
Wygra³a IIIa, rozwi¹zawszy 94 zadania
(o 22 wiêcej ni¿ IIIc) i nazajutrz po jeszcze
bardziej wyczerpuj¹cych egzaminach gimnazjalnych pojecha³a na zas³u¿ony relaks,
który, zgodnie z obietnic¹, zafundowa³y
m³odzie¿y Krystyna Czapska - radna
Chojnowa i El¿bieta Makowiec - przedstawicielka Commercial Union.
ucz

Dostojnym Jubilatom, Kochanym Rodzicom
Jadwidze i Józefowi Herba z okazji Diamentowych Godów 60-tej rocznicy œlubu (9 maja)
najserdeczniejsze ¿yczenia zadowolenia z ka¿dego
nowego dnia oraz prze¿ycia w szczêœciu i zdrowiu
wielu piêknych chwil. Ddziêkujemy Wam za trud
wychowania, za mi³oœæ i uœmiech, za pogodne
dni pe³ne radoœci i szczêœcia, za Wasz¹ pomoc
i wsparcie w ka¿dej chwili naszego ¿ycia.
¯yczenia sk³adaj¹ dzieci: Dana, Adrian i Jurek
Kijakowie; Ela i Zdzis³aw Herba, Bogusia,Paulina
i Zbigniew Manias, Marian Herba oraz wnuczêta:
Monika, Zuzia, Marcin i Daniel Klesza, Justyna
i Krzysiu Klesza, Ania i Daniel Gnatkowcy.
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Szczêœliwa trzynastka

Wi e œ c i s z a c h o w e !
Dru¿yna MDK “Dany” coraz bli¿ej III ligi
Nasza dru¿yna rozegra³a dwa spotkania w Boles³awcu
z siln¹ dru¿yn¹ TOP Boles³awiec. Oba spotkania
po wyrównanej walce zakoñczy³y siê naszym
zwyciêstwem.
Sk³ad naszej dru¿yny wed³ug kolejnoœci szachownic: Darek Rymaszewski, Jakub Hajnrych,
Marian Barabasz, Piotr Meller, Beata Pielaszek.
Punkty w pierwszym spotkaniu zdobyli:
Rymaszewski 0,5 pkt, Hajnrych 1 pkt, Barabasz
1 pkt, Meller 1pkt.
Wynik pierwszego meczu: 1,5:3,5 dla MDK “Dany”.
W drugim meczu punkty zdobyli:
Rymaszewski 0,5 pkt, Hajnrych 0,5 pkt,
Barabasz 1 pkt, Meller 1 pkt.
Wynik drugiego meczu: 3:2 dla MDK “Dany”.
W zaleg³ym meczu, który mo¿e decydowaæ o wejœciu
do III ligi nasza dru¿yna spotka³a siê z Miedzi¹
Legnica. Si³a obu dru¿yn by³a wyrównana. W pierwszym meczu nasza dru¿yna graj¹ca w pe³nym
sk³adzie pokona³a MiedŸ 3,5:1,5 pkt. Ten wynik
bardzo nas przybli¿y³ do zdobycia I miejsca
w koñcowej klasyfikacji.
W drugim meczu wyst¹piliœmy bez Darka Rymaszewskiego i byæ mo¿e to zadecydowa³o, ¿e przegraliœmy 1:4. W dalszym ci¹gu jednak mamy
dwa punkty przewagi nad nastêpn¹ dru¿yn¹.
Dwa kolejne koñcowe spotkania rozegramy u siebie
z najs³absz¹ dru¿yn¹ z Lubina, która nie wygra³a
¿adnego spotkania. Liczymy na dwa zwyciêstwa,
które dadz¹ oczekiwany awans do III ligi.

***
Turniej w silnej obsadzie zawodników
VII Ogólnopolski Miting Szachowy o Puchar
IDEI w Œwiebodzinie rozegrano 05 kwietnia. Na
starcie stanê³o 54 zawodników z ró¿nych miast
naszego kraju. Obsada by³a silna, 26 zawodników
posiada³o miêdzynarodowy ranking EIO. W tak
doborowej stawce zawodników, bardzo dobre
miejsce zaj¹³ nasz zawodnik Marian Barabasz
zajmuj¹c 10 miejsce.

***
25 maja w Miejskim Domu Kultury kolejny
ju¿ raz odbêdzie siê Ogólnopolski Turniej
Szachowy. Zg³oszenia do turnieju przyjmuje
pan Jerzy Pud³o pod numerem tel. (076)8187 287
lub tel. kom. 510941015 do 25.05.2008.
Dodatkowe zg³oszenia przed rozpoczêciem
turnieju do godz. 9.45 na miejscu gry.
Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim 9 rund, tempo gry 2x15 minut na
partiê, przepisy gry wg Kodeksu Szachowego
PZSzach. Rozpoczêcie rozgrywek Ogólnopolskiego godz. 10.00.
Serdecznie zapraszamy szachistów i kibiców!
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13 kwietnia w Boles³awcu rozpoczêto wyœcigi kolarstwa górskiego XC, odby³ siê tu
tak¿e Ma³y Maraton.
Mimo, ¿e data dla wielu kojarzona z pechem,
dla dla zawodników UKS “ORIENS”
Chojnów okaza³a siê szczêœliw¹.
W kategorii m³odzik jako pierwszy wystartowa³ Maciek Bartkowski i po bardzo zaciêtej
walce zaj¹³ II miejsce. Nasza jedyna zawodniczka Natalia Chojnacka w kategorii juniorka
m³odsza wywalczy³a br¹z. Karol Ku³acz w kategorii junior m³odszy przy bardzo licznej
obsadzie uplasowa³ siê na ósmym miejscu.
Jako zawodnik najm³odszy i z najmniejszym
doœwiadczeniem Kamil Chojnacki w kategorii
¿ak przekroczy³ metê na dziewi¹tej pozycji.

Kwietniowe sukcesy naszych reprezentantów, to tylko kilka z ich bogatego dorobku.
W najbli¿szym numerze poznamy sylwetki
m³odych sportowców, oni sami te¿ opowiedz¹ o swoich kolarskich tytu³ach.
(red.)

Po parogodzinnym odpoczynku o godz. 15.00
nasi zawodnicy podjêli ponownie walkê
w Ma³ym Maratonie na dystansie 21 km.
Tu by³o jeszcze lepiej:
I miejsce - Natalia Chojnacka
I miejsce - Maciek Bartkowski
II miejsce - Karol Ku³acz
UKS Oriens

Mistrzostwa padów
Pi³karska lokomotywa “Chojnowianki” rozpêdzi³a siê na dobre. Gdy siê zatrzyma na
ostatniej stacji, na tablicy peronu bêdzie widnia³ napis AWANS. Póki co, nasi pi³karze
odprawiaj¹ z kwitkiem kolejne dru¿yny.
“Iskra Droglowice” u siebie nie da³a rady uleg³a 1:3. Potem odby³ siê pojedynek o podwy¿szonym stopniu ryzyka - mecz na szczycie
z “KuŸni¹ Jawor”. Dwie ró¿ne dru¿yny.
W takich przypadkach rozstrzygniêcia padaj¹
minimaln¹ ró¿nic¹ bramek. I tak w³aœnie
by³o. Sytuacji podbramkowych niewiele.
W dodatku gdy goœciom zaczê³o uciekaæ
zwyciêstwo, symulacji fauli by³o co nie miara.
Pseudoefektowne pady na murawê boiska
mia³y wywrzeæ presjê na arbitrze tego spotkania. Wynik meczu korzystny dla bia³oniebieskich w 34.minucie ustali³ Rabanda. Ze
stoickim spokojem tak pokierowa³ ca³¹ akcj¹,
¿e Baszczakowi nie pozosta³o nic innego,
jak wpakowaæ pi³kê do siatki, obok rozpaczliwie interweniuj¹cego obroñcy goœci.
Kolejny wyjazd by³ do Szczedrzykowic.
Ten rywal plasuje sie ok. IV miejsca. Wed³ug
pi³karskich ekspertów, dru¿yna ta posiada
najlepszy atak w lidze okrêgowej, ale ma

s³abiutk¹ liniê obrony. Dziêki temu uzyskaliœmy wynik 2:1, nastêpne 3 pkt i kolejny
krok do upragnionego awansu.
“Iskra” Droglowice
- “Chojnowianka” Chojnów 1:3
“Chojnowianka” Chojnów
- “KuŸnia” Jawor
1:0
“Orkan” Szczedrzykowice
- “Chojnowianka” Chojnów 1:2
Tabela
1. Rudna
24
2. Chojnów
23
3. Jawor
24
4. Legnica
24
5. Szczedrzykowice24
6. Zamet
24
7. Chobienia
24
8. Wiadrów
24
9. Polkowice
24
10. G³ogów
24
11. Kochlice
24
12. Rokitki
24
13. Arkon
24
14. Serby
23
15. Droglowice
24
16. Sichów
24

57
57
57
46
45
42
38
36
29
27
26
25
23
16
14
5

87-24
74-19
66-22
61-40
79-38
38-36
51-34
44-47
51-48
43-57
49-60
53-64
40-63
26-57
31-74
17-126
pm
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy, mieszkania, lokale
Sprzedam dom o pow. 100 m2, gara¿
z kana³em o pow. 50m2, gara¿ o pow.
20m2, ca³oœæ po³o¿ona w Go³aczowie
na dzia³ce o pow. 18,5a, w rozliczeniu
mo¿e byæ mieszkanie 2. lub 3. pokojowe. Wiadomoœæ: tel. 0696-662-896
lub 0696-925-714.
Sprzedam dom w budowie w Goliszowie o pow. 200 m2, stan surowy
zamkniêty, dzia³ka 20 ar. Wiadomoœæ:
tel. 0515-140-154 lub 0513-252-599.
Sprzedam dom jednorodzinny,
piêtrowy, wolnostoj¹cy do remontu
w Goliszowie.
Wiadomoœæ: tel. 0887-102-526.
Kupiê dom w Chojnowie lub
w okolicach Chojnowa. Wiadomoœæ:
tel. 0508-081-715 lub 0508-395-382.
Sprzedam mieszkanie 4.pokojowe,
przy ul. Wojska Polskiego, o pow. 91,9 m2,
cena za m2-2600 z³ – do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 0792-194-513.
Sprzedam mieszkanie o pow. 65 m2,
IVp., 3 pokoje, kuchnia, ³azienka
i wc osobno, plastikowe okna, panele,
glazura. Wiadomoœæ: tel. 0607-090-063.
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Kupiê mieszkanie 1. lub 2.pokojowe w starym lub nowym budownictwie
w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 0668-665-898.
Posiadam do wynajêcia 3.pokojowe
mieszkanie o pow. 57 m2, przy ul. Kiliñskiego 31c/7, IIIp., pe³ne wyposa¿enie. Wiadomoœæ: tel. (076) 819-74-16
lub 0662-186-485 lub 0662-186-486.
M³ode ma³¿eñstwo pilnie poszukuje
mieszkania do wynajêcia (1.lub 2.pokojowe, kuchnia, ³azienka) w starym
lub w nowym budownictwie. Wiadomoœæ: tel. 0607-965-121.
Sprzedam lokal w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-84-67 lub
0605-357-423.
Sprzedam nieruchomoœci przemys³owe na terenie Chojnowa o pow. od 200 do
700 m2. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-66-84.
Us³ugi
Studentka udziela korepetycji
w zakresie szko³y podstawowej i gimnazjum. Wiadomoœæ: tel. 0695-758-297.
Uk³adanie glazury i terakoty – du¿e
doœwiadczenie, profesjonalne wyko-

nanie. Zbigniew Daczkowski.
Wiadomoœæ: tel. 0889-410-886.
Udzielê korepetycji z j. angielskiego
uczniom szko³y podstawowej i gimnazjum. Wiadomoœæ: tel. 0608-710-656.
Praca
Firma PHU Jan Wengrzyn w Jadwisienie zatrudni osobê na stanowisko koordynator ds. transportu.
Wymagania – znajomoœæ obs³ugi komputera. Wiadomoœæ: tel. 0604-529-320
lub 0602-527-227.
Inne
Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 0694-876-456
po godz. 16.00.
Tanie dzia³ki budowlane – uzbrojone, na terenie gminy, dobre po³o¿enie. Wiadomoœæ: tel. 0790-324-478.
Sprzedam dzia³ki budowlane
w Go³aczowie.
Wiadomoœæ: tel. 0693-282-635.
Sprzeda¿ dzia³ek budowlanych
w Kolonii Bia³ej.
Wiadomoœæ: tel. 0693-804-158.

Sprzedam dzia³kê o pow. 30 ar
pod zabudowê przemys³ow¹ w Chojnowie, cena 60 z³/m2+VAT.
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-66-84.
Sprzedam sukniê œlubn¹ kupion¹
w salonie – gorset rêcznie wyszywany
koralikami, spódnica g³adka z organtyny, na boku spiêta kwiatem, kolor ecru,
rozmiar 38, wzrost 160 cm; welon
i rêkawiczki gratis, cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 0722-026-529.
Kupiê lub wynajmê gara¿ lub kupiê
dzia³kê pod jego budowê przy ul. Samorz¹dowej.
Wiadomoœæ: tel. 0505-872-468.
Sprzedam ja³ówkê 6.tygodniow¹,
hodowlan¹, szarej maœci, cena do
uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-63-06.
Sprzedam meble sklepowe i piecyk
gazowy. Wiadomoœæ: tel. 0608-431-373.
Sprzedam kosê spalinow¹, silnik
dwusuwowy zasilany mieszank¹,
moc 0,75 kW, uk³ad tn¹cy – tarcica
stalowa trójzêbna, pó³automatyczna
g³owica ¿y³kowa z wyposa¿eniem,
cena 350 z³ (w sklepie – 550 z³).
Wiadomoœæ: tel. 0506-506-413.
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Burmistrz Miasta Chojnowa og³asza konkurs na kandydata na stanowisko
Dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Jana Paw³a II w Chojnowie

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
“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: Drukarnia UNIFOT Gizela i Andrzej Bobik
ul. Okrzei 1, 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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I. Do konkursu mo¿e przyst¹piæ:
1. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
a) ukoñczy³ studia wy¿sze magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje
do zajmowania stanowiska nauczyciela w gimnazjum;
b) ukoñczy³ studia wy¿sze lub studia podyplomowe z zakresu zarz¹dzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu
zarz¹dzania oœwiat¹, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
c) posiada co najmniej piêcioletni sta¿ pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub piêcioletni sta¿
pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
d) w okresie piêciu lat bezpoœrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyska³ co najmniej dobr¹
ocenê pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywn¹
ocenê pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wy¿szej, je¿eli stanowisko dyrektora obejmuje
bezpoœrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wy¿szej, albo w okresie roku bezpoœrednio przed przyst¹pieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyska³ pozytywn¹ ocenê dorobku zawodowego;
e) posiada zaœwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do wykonywania pracy na
stanowisku kierowniczym;
f) nie by³ karany kar¹ dyscyplinarn¹, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z póŸn. zm.), oraz nie toczy siê przeciwko niemu
postêpowanie dyscyplinarne;
g) nie by³ karany za przestêpstwo pope³nione umyœlnie oraz nie toczy siê przeciwko niemu postêpowanie karne;
h) nie by³ karany zakazem pe³nienia funkcji kierowniczych zwi¹zanych z dysponowaniem œrodkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialnoœci za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 z póŸn. zm.).
2. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukoñczy³ studia wy¿sze zawodowe i posiada przygotowanie
pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w gimnazjum i spe³nia wymagania okreœlone w pkt 1 ppkt b-h.
3. osoba nie bêd¹ca nauczycielem, która:
a) ukoñczy³a studia wy¿sze magisterskie;
b) posiada co najmniej piêcioletni sta¿ pracy;
c) posiada wykszta³cenie i przygotowanie zawodowe odpowiadaj¹ce zakresowi zadañ placówki;
d) spe³nia wymagania okreœlone w pkt 1 ppkt b i e-h.
4. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagaj¹cym kwalifikacji pedagogicznych w urzêdzie organu administracji rz¹dowej, kuratorium oœwiaty, Centrum Edukacji Artystycznej,
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okrêgowych komisjach egzaminacyjnych.
5. nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowi¹zku œwiadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991r. o zwi¹zkach zawodowych (Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz. 854
z póŸn.zm.), spe³niaj¹cy wymagania okreœlone w pkt 1 lub 2, z wyj¹tkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej
oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
II. Oferty osób przystêpuj¹cych do konkursu powinny zawieraæ:
1/ uzasadnienie przyst¹pienia do konkursu wraz z koncepcj¹ funkcjonowania i rozwoju gimnazjum;
2/ ¿yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj¹cy w szczególnoœci informacjê o sta¿u pracy
pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub sta¿u pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;
3/ akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzaj¹ce
posiadanie wymaganego wykszta³cenia - w przypadku osoby bêd¹cej nauczycielem;
4/ dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych oraz dokumenty potwierdzaj¹ce posiadanie wymaganego sta¿u pracy,
wykszta³cenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby niebêd¹cej nauczycielem;
5/ dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych lub studiów podyplomowych z zakresu zarz¹dzania
albo zaœwiadczenie o ukoñczeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarz¹dzania oœwiat¹;
6/ ocenê pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagañ, jakim powinna odpowiadaæ osoba zajmuj¹ca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkó³ i placówek;
7/ zaœwiadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do
wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8/ oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany kar¹ dyscyplinarn¹, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), oraz nie toczy siê
przeciwko niemu postêpowanie dyscyplinarne;
9/ oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany za przestêpstwo pope³nione umyœlnie oraz nie toczy siê
przeciwko niemu postêpowanie karne;
10/ oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany zakazem pe³nienia funkcji kierowniczych zwi¹zanych
z dysponowaniem œrodkami publicznymi, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.);
11/ oœwiadczenie, ¿e kandydat wyra¿a zgodê na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
III. Wszelkie sporz¹dzone osobiœcie przez kandydata dokumenty winny byæ przez niego w³asnorêcznie
podpisane. Kandydaci sk³adaj¹ orygina³y dokumentów lub urzêdowo poœwiadczone kopie tych dokumentów.
IV. Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtej kopercie z podanym adresem zwrotnym i telefonem kontaktowym oraz dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora" z zaznaczeniem nazwy szko³y, w terminie do
dnia 06 czerwca 2008r., na adres Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, pl. Zamkowy 1, pokój nr 6.
V. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powo³ana przez Burmistrza Miasta Chojnowa.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postêpowania konkursowego kandydaci zostan¹ powiadomieni
indywidualnie.
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