Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie
”
h.
.C
G
“
r.
er
m 09
u
n
0

.2
ny
êp .12
t
s
Na 18

NR 22 (709) ROK XVII 4.12.2009 CENA 1,30z³

Muzyką i słowem
Publiczność wysłuchała pieśni epoki renesansu i baroku
w wykonaniu Zespołu Muzyki Dawnej All’Antico.

Franciszek Smuda - trener reprezentacji - w Chojnowie

Miejskie inwestycje
Na basenie … W centrum…

To było świetne
Efekty dźwiękowe, świetlne i zawodowcy na oryginalnej scenie złożyły
się na spektakl, który chojnowianie długo będą pamietać.

Balony do nieba
20 listopada gimnazjaliści świętowali 20 rocznicę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka.

Chojnowskie
Smuda znów w Chojnowie
Dwa miesiące po pierwszej wizycie
Franciszek Smuda ponownie odwiedził
Chojnów. Tym razem jako selekcjoner reprezentacji Polski. Już wtedy, gdy Zagłębie
Lubin pod wodzą trenera Smudy rozgrywało
sparingowy mecz z Chojnowianką, wszyscy
wierzyli, że mają przed sobą przyszłego szkoleniowca narodowej kadry. Przypuszczenia się
sprawdziły, bo wkrótce Franciszek Smuda
otrzymał nominację na selekcjonera białoczerwonych.
1 grudnia nasze władze symbolicznie pogratulowały trenerowi i w imieniu chojnowian
życzyły powodzenia i cierpliwości.
- Wybór najbardziej utalentowanego i utytułowanego polskiego szkoleniowca, a przy tym
obdarzonego ogromnym zaufaniem kibiców,
wróży kadrze narodowej pasmo sukcesów powiedział burmistrz Jan Serkies. - W imieniu władz samorządowych i mieszkańców
Chojnowa serdecznie gratuluję nominacji na
selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski.
Smuda zapytany o to, jak odnajduje się
w nowej roli bez wahania odpowiedział,
że spełniło się jego marzenie.

rozmaitoœci

* ogłoszono przetarg na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w rejonie ulic Asnyka, Południowej i Złotoryjskiej. Roboty obejmą pierwszy etap inwestycji.

Wydział GGiOŚ
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póź. zm.).
Wydział Gospodarki Gruntami i Ochrony
Środowiska Urzędu Miejskiego w Chojnowie
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
tut. Urzędu:
1) w dniach od 17.11.2009 r. do 08.12.2009 r.:
- wykazów lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej
na rzecz dotychczasowych najemców w budynkach położonych przy ul. Wojska Polskiego 22 i ul. Wolności 9 w Chojnowie Zarządzenie Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 17 listopada 2009 r. Nr 120/2009.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny złożyć wnioski w Urzędzie
Miejskim w Chojnowie w terminie do dnia
29.12.2009 r.
2) w dniach od 30.11.2009 r. do 21.12.2009 r.:
- wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży w formie przetargu - działki
nr 278/1, 278/2, 278/3, 278/4, 278/5, 278/6,
278/7, 278/8, 278/9, 278/10, 278/11 i 278/12,
położone w obrębie 6 miasta Chojnowa
(Zarządzenie Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 30 listopada 2009 r. Nr 123/2009).

Wkrótce Centrum Aktywizacji
Zawodowej w Chojnowie
- Spełniło się, tylko że w realnym świecie wygląda ono zupełnie inaczej niż w wyobrażeniach - dodał. - Mnóstwo zajęć, mnóstwo pracy
— doba za krótka na to wszystko.
Początki zawsze bywają trudne. Z pewnością,
kiedy wszyscy ochłoniemy, a media się nasycą i nowy zespół Smudy złapie dyktowany
rytm, to klimat do pracy przed EURO 2012
będzie taki, jaki selekcjoner miał w marzeniach. I tego serdecznie życzymy.

***

Z prac wydziałów
Wydział RG
* odbył się przetarg nieograniczony na remont
sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2. Wpłynęły cztery oferty, z których komisja przetargowa wybiera obecnie tę najkorzystniejszą.
Inwestycja rozpocznie się w lutym 2010r.
* ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę ulicy Bohaterów Powstania Warszawskiego z zatokami postojowymi. Inwestycja
planowana jest na pierwsze półrocze przyszłego roku.
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Dzięki dofinansowaniu, które zostało przyznane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej jeszcze w tym roku rozpoczną się prace
remontowo-adaptacyjne pomieszczeń zajmowanych przez PUP w Legnicy Filię w Chojnowie mające na celu wyodrębnienie w strukturze Filii Centrum Aktywizacji Zawodowej.
Celem wyodrębnienia CAZ jest ukierunkowanie działalności Filii Urzędu Pracy w Chojnowie na realizację podstawowych usług
i instrumentów rynku pracy, tj. pośrednictwa
pracy, poradnictwa zawodowego i informacji
zawodowej, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, organizacji szkoleń, a także
wzmocnienie prymatu działań aktywizujących nad działaniami pasywnymi.
W związku z przeprowadzanym remontem
zostaną wprowadzone zmiany organizacji
pracy. Za ewentualne utrudnienia dla klientów
urzędu pracy z góry przepraszamy.

rysunek nasze miasto promować się będzie
jako słoneczne, pełne zieleni, przyjazne dla
turystów i inwestorów. Przeciwnicy tej nowoczesnej formy wskazują na tradycyjny herb.
Ten jednak graficznie jest zbyt skomplikowany, co np. ma znaczenie przy promocyjnych
nadrukach.

Herb był, jest i będzie oficjalnym symbolem
miasta, ujętym w statucie, wykorzystywanym
np. w urzędowej korespondencji. Logo ma
być jedynie uzupełnieniem, identyfikacją
wizualną. Poza tym to znak czasu - chcąc być
na tzw. topie, logo trzeba mieć. I Chojnów je
ma. Ma też zmodernizowaną stronę internetową. Pod adresem chojnów.eu internauci znajdą wszystkie niezbędne dane dotyczące nie
tylko samego miasta, pracy urzędu i władz
miejskich, ale także aktualności instytucji
oświatowych, kulturalnych i społecznych,
bogatą galerię zdjęć, filmy oraz inne ciekawe
informacje.

ALL` ANTICO szuka chętnych
Działający przy Miejskim Ośrodku Kultury,
Sportu i Rekreacji w Chojnowie Zespół
Muzyki Dawnej ALL`ANTICO organizuje
nabór nowych członków. 17 grudnia br.
(czwartek) o godz. 18.00 w sali nr 26 (wejście jak do biur Ośrodka) odbędzie się spotkanie i przesłuchania chętnych. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Świąteczny kiermasz
Tradycyjnie już przed świętami MOKSiR

Chojnów z logo
Od niedawna Chojnów ma własny znak graficzny spełniający rolę marketingową i informacyjną czyli tzw. logo. Wzorem innych polskich (i nie tylko) miast poprzez skrótowy,
ale łatwo zauważalny i łatwo zapamiętywany
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Chojnowskie
organizuje kiermasz kartek i wyrobów świątecznych. Wszystkich zainteresowanych nabyciem oryginalnych, storzonych przez lokalnych artystów mini-arcydzieł zapraszamy do
kawiarenki Ośrodka 10 grudnia br. (czwartek)
na godz. 17.00. Chętnych do wystawienia się
prosimy o wcześniejszy kontakt - tel. 76/ 81 88 621.

rozmaitoœci

specjalnie powołane jury, które zakwalifikuje
20-30 prac na pokonkursową wystawę,
a spośród nich wybierze ok.10 prac, które
nagrodzi. Przewidziane są wartościowe nagrody. Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród i otwarcie pokonkursowej wystawy odbędzie się 19 lutego 2010 roku.
Zapraszamy do udziału.

Chojnów - miejsce magiczne
16 grudnia br. (w środę) w MOKSiR nastąpi
otwarcie wystawy i rozstrzygnięcie konkursu
fotograficznego CHOJNÓW - MIEJSCE MAGICZNE. Zapraszamy do kawiarenki Ośrodka
na godz. 18.00.

Konkurs na książkę
Bibioteka przy Szkole Podstawowej Nr 4
w Chojnowie ogłosiła międzyszkolny konkurs pt. ” Tworzymy własną książkę”.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół
podstawowych miasta i gminy Chojnów oraz
gminy Gromadka. Książka może mieć formę
papierową lub elektroniczną. Tematyka książki
dowolna (mile widziana przyrodnicza). Format
prac dowolny. Prace będą oceniane w trzech
kategoriach: literackiej, plastycznej, edytorskiej.
Prace należy dostarczyć do biblioteki w terminie do 24 stycznia 2010 roku. Oceni je

Ważne informacje ZUS
Poprawny PESEL-komunikat dla płatników
składek
Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje,
że począwszy od stycznia 2010 roku zostaną
wprowadzone istotne zmiany w zasadach
wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych.
Dokumenty dla każdego ubezpieczonego
będącego obywatelem Polski muszą zawierać
poprawny numer PESEL, który jest najważniejszym identyfikatorem ubezpieczonego.
Brak bądź niepoprawny numer PESEL na
dokumencie uniemożliwi przekazanie takiego
dokumentu do ZUS.
Ponadto niemożliwe będzie wysłanie dokumentu ZUS ZCNA zawierającego zgłoszenie
członka rodziny będącego jednocześnie osobą
zgłaszającą członka rodziny do ubezpieczeń

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
ogłasza
1) piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 4 miasta Chojnowa
(w rejonie ul. Bielawskiej):

2) szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 4 miasta Chojnowa
(w rejonie ul. Bielawskiej):

Nieruchomości wolne są od obciążeń na rzecz osób trzecich i nie są
przedmiotem zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie
istniejącym. Działki uzbrojone są w sieć wodociągową, kanalizację
sanitarną i deszczową.
Przetarg, oddzielnie na każdą z nieruchomości, odbędzie się w dniu
7 stycznia 2010 r. o godz. 11.00 w sali nr 11 Urzędu Miejskiego
w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. Wadium (w pieniądzu) w określonej
wysokości należy wpłacić na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050
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oraz zgłoszenie bądź wyrejestrowanie więcej
niż jednego członka rodziny z tym samym
numerem PESEL.
W związku z powyższym zalecane jest uzupełnienie kartotek ubezpieczonych w programie Płatnik o poprawny numer PESEL oraz
wykonanie weryfikacji kartotek ubezpieczonych, mającej na celu wykrycie i scalenie
kartotek z identycznym numerem PESEL do
końca grudnia 2009 r.

Odpady na zbyciu
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna informuje, iż ma na zbyciu odpad mieszanki
popiołowo-żużlowej o kodzie 10 01 80.
Odpady te zlokalizowane są w Chojnowie
przy ul. Okrzei. Powyższe odpady mogą być
wykorzystane m.in. do produkcji betonowych
mieszanek budowlanych, do produkcji prefabrykantów betonowych, do utwardzania dróg
dojazdowych i terenów wokół posiadłości, do
rekultywacji składowisk, itp.
Podmioty zainteresowane jego odbiorem proszone są o kontakt z p. Markiem Wieliczko,
tel. 076 8568 352.

Urząd Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia
31 grudnia 2009 r. (ze wskazaniem numeru działki).
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości,
potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty inne niż osoby fizyczne
dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do
udziału w przetargu.
Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli
osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone zaś niezwłocznie, tj. nie
później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia
przetargu, pozostałym osobom.
Ustala się postąpienie w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. nie
mniej niż 640,00 zł - dot. dz. nr 458/10 i 6/5, 600,00 zł - dot. dz. nr 458/6.
Cenę nabycia, równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się na konto
Nr 13 8644 0000 0001 4906 2000 0020 Miasto Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły
się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.
Pierwszy przetarg na sprzedaż działki: nr 458/10 i 6/5 odbył się dnia
09-02-2009 r., drugi odbył się 09-06-2009 r., trzeci odbył się 18-08-2009 r.,
czwarty odbył się 21-10-2009 r. Pierwszy przetarg na sprzedaż działki
nr 458/6 odbył się dnia 23-12-2008 r., drugi przetarg odbył się dnia
23-03-2009 r., trzeci odbył się 09-06-2009 r., czwarty odbył się 18-08-2009 r.,
piąty odbył się 21-10-2009 r.
Uchylanie się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy
w ustalonym terminie spowoduje utratę wpłaconego wadium. Koszty
związane z przeniesieniem prawa własności ponosi w całości nabywca.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 12 tut. Urzędu lub
telefonicznie pod numerem 76 81-86-680. Ogłoszenia o przetargach
organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostępne są
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Na XLV sesji
Wśród tematów poruszanych przez radnych na czterdziestej piątej sesji
jednymi z ważniejszych była ocena sytuacji w Chojnowskim Zakładzie
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz funkcjonowania
Przychodni Rejonowej.
Obszerną informację na temat działalności
ChZGKiM na przestrzeni tego roku zdał na
posiedzeniu dyrektor zakładu Edward Kośnik.

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej - administrujący komunalnym zasobem mieszkaniowym w okresie I-X
2009 r. zanotował wpływy z tytułu czynszów
w wysokości 1.798.182,20zł, zaległości
521.368,02 zł;
w tym:
- 47 dłużników - posiadających 23% ogółu
zaległości nie rokuje zwrotu należności czynszowych (umarzane postępowanie komornicze
z powodu braku źródeł dochodów i majątku
dłużników),
- z 135-cioma najemcami zawarto ugody na
spłatę należności na kwotę zaległości głównej
w wysokości 144 336,70zł,
- 6% zaległości stanowią najemcy regulujący
swoje zobowiązania z jedno i dwumiesięcznym opóźnieniem.
Wskaźnik ściągalności zadłużeń za 10 miesięcy
2009 wyniósł 98,6% (dla porównaiani w 2008 r.
wynosił 95%).
Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej realizuje zadania polegające
na wykonywaniu prac remontowych. W omawianym okresie na podstawie podjętych przez
wspólnoty mieszkaniowe uchwał w sprawie
wykonania kapitalnych remontów dachów
w ramach prac zleconych przeprowadzono
prace na 9-ciu budynkach. W ramach prac
zleconych trwa kapitalny remont dachu przy
ul. Legnickiej 9. Na podstawie podjętych przez
wspólnoty mieszkaniowe uchwał w sprawie
wykonania remontów dachów w ramach prac
zleconych służbom ChZGKiM przeprowadzono
prace na 27. budynkach. Obecnie prowadzone
są prace remontowe przy ul. Kolejowej 26.
Zgodnie z inicjatywą mieszkańców w zakresie odnawiania klatek schodowych systemem
gospodarczym tj. przy bezpośrednim zaangażowaniu mieszkańców wykonano prace w 15.
budynkach.
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ChZGKiM obejmuje swoją działalnością także
oczyszczalnię ścieków. Oddział ten w omawianym okresie przyjął 312.171 m3 ścieków
bytowych z miasta Chojnowa i gminy Chojnów, ścieków deszczowych i infiltracyjnych
(rzeka, “drenaż kanalizacji”) 216337 m3.
W wymienionym okresie przeprowadzono
9 analiz wykonanych przez akredytowane
laboratorium. W ich wyniku nie stwierdzono
przekroczeń wskaźników zanieczyszczeń
ścieków oczyszczonych.
Oddział Estetyki Miasta, będący kolejną
komórką ChZGKiM do końca września br.
wywiózł z obsługiwanych posesji 2.308 ton
niesegregowanych odpadów komunlanych
tj. o 694 tony mniej niż w analogicznym
okresie roku ubiegłego.
OEM obsługuje całe miasto także w zakresie
selektywnej zbiórki odpadów. W miesiącu
średnio jest wywożonych 691,80 m3. W ciągu
9 miesięcy wywieziono 6.226,20 m3 segregowanych odpadów.
Składowisko odpadów także znajduje się
w zakresie działalności ChZGKiM.
Eksploatowane jest zgodnie z “Instrukcją eksploatacji składowiska”. Na bieżąco wykonywane są tu badania emisji gazu. Badaniu
przez WIOŚ Delegaturę w Legnicy poddawane są również odcieki i wody podziemne
wokół składowiska.
Zgodnie z harmonogramem prowadzone są
kontrole Sanepidu i Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska. Pojemność całkowita
składowiska określona jest na 811.800 m3.
Do końca 2008r. zdeponowano 612.788 m3
odpadów, pozostało 199.012 m3 pojemności
kwater.
O funkcjonowaniu Przychodni Rejonowej
mówił na sesji jej kierownik Bolesław Jakubiak.

Przychodnia Rejonowa w Chojnowie jest
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki
Zdrowotnej, którego organem założycielskim
jest miasto Chojnów.
Zajmuje się zapewnieniem opieki medycznej
dla mieszkańców miasta i okolicznych wiosek. W sumie zaoptowanych jest tu 18 372
osoby.
Pielęgniarki szkolne opiekują się 2491 uczniami w szkołach w Chojnowie i w okolicznych wioskach. Opieką fluorkową objętych
jest 961 uczniów.
W okresie dziesięciu miesięcy 2009 roku
w poradni ogólnej udzielono 48100 porad lekarskich, a w poradni dla dzieci 7510 porad.
W gabinecie zabiegowym Przychodni wykonano ok.16000 iniekcji, ok. 1300 badań
EKG, wykonano ponad 5300 zdjęć RTG, 130
badań spirometrycznych itp.
Oprócz podstawowej opieki zdrowotnej
w ramach Przychodni działają następujące
poradnie specjalistyczne:
- poradnia Chirurgii Ogólnej - 4669 wizyt,
- poradnia Neurologiczna - 507 wizyt,
- poradnia Ginekologiczno-Położnicza - 1087
wizyt,
- poradnia Urazowo-Ortopedyczna - 1065 wizyt,
- poradnia Preluksacyjna - 330 wizyt,
- poradnia Otolaryngologiczna - 2397 wizyt,
- pracownai Fizjoterapii - 1157 pacjentów.
W laboratorium analitycznym w roku 2009
przyjęto już 18000 pacjentów i wykonano
ponad 56 000 badań.
Finansowanie działania Przychodni odbywa
się głównie poprzez kontrakty z Narodowym
Funduszem Zdrowia. W podstawowej opiece
zdrowotnej jest to opłata za ilość zaoptowanych
pacjentów, a w pozostałych poradniach na
podstawie osobno podpisanych kontraktów.
- Aktualnie sytuacja finansowa Przychodni
Rejonowej w Chojnowie jest stabilna i tylko
brak pewności co do kontraktowania na lata
następne może budzić zaniepokojenie - zakończył swoje wystąpienie B. Jakubiak.
Tego dnia analizowano także realizację Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, głosowano
nad dwiema uchwałami.
eg

Zmiany w urzêdzie
Przypominamy, że w Urzêdzie Miejskim
uleg³y zmianie godziny pracy.
Urz¹d czynny jest obecnie
w nastêpuj¹cych godzinach:
poniedzia³ek, œroda, czwartek - 7.30 - 15.30
wtorek - 7.30 - 16.30
pi¹tek - 7.30 - 14.30
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Sprawozdanie 7/2009 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa
w okresie od dnia 29 października 2009 r. do dnia 25 listopada 2009 r.
Z zakresu Wydziału Rozwoju
Gospodarczego m.in.:
1. Trwa budowa międzyszkolnego basenu
krytego przy Szkole Podstawowej Nr 4.
2. Trwa budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rynku oraz rozpoczęto budowę przepompowni ścieków wraz z siecią
kanalizacji sanitarnej tłocznej w rejonie ulic
Kraszewskiego i Fabryczna.
3. Ogłoszono drugi przetarg nieograniczony
na remont sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2.
4. Ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę ulicy Bohaterów Powstania Warszawskiego wraz z zatokami parkingowymi.
5. Zakończono renowację muru obronnego
przy Muzeum Regionalnym.
6. Wymieniono nawierzchnię chodników na
pl. Wogezów.
7. Wyrównano nawierzchnię gruntową ul. Matejki, ul. Bielawskiej i ul. Broniewskiego.
8. Rozstrzygnięto przetarg na całoroczne utrzymanie terenów zielonych - wybrano ofertę
PHU Kazimierz Dorożyński.
9. Wycięto zagrażające drzewa:
- 16 szt. z gatunku lipa przy ul. Dąbrowskiego,
- 11 szt. z gatunku topola przy pl. Zamkowym, ul.Chmielnej, Rynek i ul. Konarskiego
- 2 szt. z gatunku lipa na cmentarzu komunalnym.
10. Zamontowano stojaki na rowery w gimnazjach, szkołach podstawowych i przy
boisku ORLIK.

- na sprzedaż lokalu użytkowego przy
ul. Wolności 1,
- na dzierżawę terenu z przeznaczeniem na
prowadzenie działalności handlowej na targowisku miejskim przy ul.Grodzkiej.
4. Wydano 4 decyzje na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych na kwotę
2.262,40 zł.
5. Przygotowano i złożono wniosek do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o powiększenie obszaru podstrefy LSSE na terenie miasta Choinowa zgodnie z Uchwałą
Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 sierpnia
2009 r.
6. Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie
przy ul. Okrzei 2 uschniętych drzew gatunku
jesion i lipa dla osoby fizycznej z obowiązkiem nasadzenia 4 drzew oraz odmawiającą
zezwolenia na usunięcie 3 drzew.
7. Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie
1 zagrażającego drzewa gatunku lipa dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.
8. Dokonano aktualizacji bazy danych sił
i środków województwa dolnośląskiego
w zakresie dotyczącym miasta Chojnowa.
9. Wydano decyzję umarzającą postępowanie
dla Polskiej Telefonii Cyfrowej w sprawie
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia pn. „Rekonfiguracja terenowej stacji telefonii cyfrowej przy
ul.Okrzei w Chojnowie”.

Z zakresu Wydziału Gospodarki
Gruntami i Ochrony Środowiska m.in.:
1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej na
rzecz najemcy 8 lokali mieszkalnych przy
zastosowaniu 95% bonifikaty za łączna kwotę
26.710 zł.
2. Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
- działkę pod zabudowę jednorodzinną przy
ul.Solskiego za kwotę 78.780 zł.,
- 3 działki pod zabudowę garaży przy ul. Parkowej za łaczną kwotę 10.920 zł.,
- lokal mieszkalny przy ul.Dąbrowskiego za
kwotę 14.948 zł.
3. Przygotowano i podano do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargach:
- na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
położonej przy ul.Samorządowej (była
kotłownia),
- na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
położonej przy ul.Kościuszki (teren byłej GS),
- na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
położonej przy ul.Kościuszki (teren byłego
„Hosmetu”),
- na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
rampą betonową przy ul.Fabrycznej (teren
byłego ”Dolzametu”),
- na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
przy ul.Fabrycznej (teren byłego ”Dolzametu”),

Z zakresu Wydziału Spraw
Obywatelskich m.in.:
1. Dodatki mieszkaniowe: przyjęto 56 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
rozpatrzono 57 wniosków, przyznając dodatki
(wydano 52 decyzje pozytywne i 5 decyzji
negatywnych).
2. Dowody osobiste: przyjęto 37 wniosków,
wydano 58 dowodów osobistych.
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Z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego m.in.:
1. Wydano: 8 decyzji administracyjnych,
1 Zaświadczenie do zawarcia związku małżeńskiego za granicą, 7 zaświadczeń do ślubu
konkordatowego.
2. Sporządzono: 2 akty urodzenia, 6 aktów
małżeństwa, 7 aktów zgonu.
3. Załatwiono: 95 spraw z biurem ewidencji
ludności i USC, 105 wniosków o wydanie
odpisów z akt stanu cywilnego, 1 korespondencję konsularną.
4. Sprawdzono około 50 wniosków o wydanie dowodu osobistego.
5. Wysłano 3 wnioski do Prezydenta RP o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
6. Zorganizowano jubileusz 50-lecia pożycia
małżeńskiego /złote gody/.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
ogłasza
piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości zabudowanej dwukondygnacyjnym
budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 400,1 m2
przeznaczonym do remontu oraz budynkiem
gospodarczym o pow. użytk. 25,5 m2, oznaczonej
numerem geodezyjnym 377/8 o pow. 903 m2,
położonej przy ul. Złotoryjskiej 3 w Chojnowie,
wpisanej w księdze wieczystej 13615.
Cena wywoławcza - 99.000,00 zł.
Wadium - 19.800,00 zł.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń na rzecz osób
trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta
nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę
mieszkaniową wielorodzinną, jednorodzinną z dopuszczeniem lokalizacji handlu i usług nieuciążliwych.
Przez nieruchomość przebiegają sieci infrastruktury
podziemnej. Nabywca zobowiązany jest do umożliwienia dostępu do istniejących na nieruchomości sieci
uzbrojenia terenu, jak również w przypadku wystąpienia nie ujawnionych na mapie sieci, a w razie
kolizji z planowaną zabudową inwestor będzie
zobowiązany dokonać przełożenia sieci w ramach
kosztów własnych inwestycji, za zgodą właściciela
sieci, na warunkach z nim uzgodnionych.
Przetarg odbędzie się w dniu 7 stycznia 2010 r.
o godz. 12 00 w sali nr 11 Urzędu Miejskiego
w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. Wadium (w pieniądzu)
w określonej wysokości należy wpłacić na konto
Nr 39 8644 0000 00002121 2000 0050 Urząd
Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 31 grudnia 2009 r. (ze wskazaniem
numeru działki).
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać
dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia
wadium, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału w przetargu.
Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone zaś niezwłocznie, tj. nie później niż
przed upływem 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu, pozostałym osobom. Ustala się
postąpienie w wysokości nie mniejszej niż 1%
ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. nie mniej niż 990,00 zł.
Cenę nabycia, równą cenie osiągniętej w przetargu,
wpłaca się na konto Nr 13864400000001490620000020
Miasto Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej,
z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki
pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut.
Urzędu przed zawarciem umowy.
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona od podatku
VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 w związku
z art.43 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług.
Uchylanie się uczestnika, który wygrał przetarg, od
zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje
utratę wpłaconego wadium. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi w całości nabywca. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu
z uzasadnionej przyczyny.
Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył
się dnia 9 lutego 2009 r., drugi odbył się 8 czerwca
2009 r., trzeci odbył się 18 sierpnia 2009 r., czwarty
odbył się 21 października 2009 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 12
tut. Urzędu lub telefonicznie pod numerem
76 81-86-680. Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Miejskie inwestycje
Na basenie…
Pracujący sprzęt, elementy różnego typu konstrukcji poukładane w stosy, góry piasku, palet i
brodzący w błocie pracownicy - to typowy obrazek
z terenu budowy. Na pierwszy rzut oka bałagan i
chaos, ale nic bardziej mylnego. Prace przy budowie miejskiej pływalni przebiegają systematycznie i zgodnie z planem.
Pogoda sprzyja pracom zewnętrznym, gdzie
powstaje parking, chodniki, podjazd dla niepełnosprawnych i docelowe oświetlenie terenu.
Wewnątrz obiektu dzieje się jeszcze więcej.

W centrum…
Rozpoczęte w lipcu prace przy modernizacji sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w rynku i okolicznych ulicach trwają obecnie w ulicy

Nowa przepompownia…
Na skwerze przy ul. Fabrycznej rozpoczęto
prace przy budowie przepompowni ścieków

Niecka basenu wyłożona jest już blachą ze stali
nierdzewnej, podobnie mniejszy basen rekreacyjny. Montowana jest instalacja wodna, elektryczna, kanalizacyjna i wentylacyjna.
Rozpoczęto też układanie ogrzewania podłogowego w szatniach, umywalniach i pomiesz-czeniach socjalnych. Kondygnację niżej, w ko-tłowni
montowane są urządzenia. Obiekt, używając terminologii budowlanej, jest już zam-knięty - zadaszony i z pełną stolarką okienną. Wyjątkiem jest
jedno skrzydło głównego wejścia.
- Wstrzymaliśmy się z montażem tego ostatniego,
największego okna ze względu na wanny. - wyja-

śnia kierownik budowy Zbigniew Andruchów Czekamy na dostawę jacuzzi. Muusimy w jakiś
sposób wnieść je do środka, a ich gabaryty
wymagają przestrzeni.
Jest już także projekt aranżacji wnętrz. Na
podłogach i ścianach dominuje kolor brązowy,
beżowy i zieleń. Podobna paleta barw zdobić
będzie zewnętrzną elewację basenu.
Z rozmowy z kierownikiem budowy wynika, że
już podczas najbliższych wakacji mieszkańcy będą
mogli relaksować się w basenie, jacuzzi, dwóch
saunach i solarnej łące. Czekamy.

Rejtana oraz pod ulicą Niemcewicza gdzie sieć
kanalizacji sanitarnej wykonywana jest nowoczesną metodą przewiertu sterowanego. Roboty
nieco się przeciągają. Ze względu na niemożliwe
do przewidzenia przerwy spowodowane odkry-

waniem reliktów zabytkowej substancji archeologicznej, (m.in. średniowieczne drewniane rury
wodociągowe) zawarto z wykonawcą aneks ustalający nowy termin zakończenia robót na 15
lutego 2010 r.

wraz z siecią kanalizacji sanitarnej tłocznej.
Celem inwestycji jest zebranie ścieków odprowadzanych dotychczas do przemysłowej

oczyszczalni na terenie Dolzametu będących
własnością prywatną i odprowadzenie ich do
sieci miejskiej w ulicy Kościuszki.
eg

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA ogłasza
trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowym o pow. użytkowej 334,18 m2 oraz ruinami budynku magazynowego, położonej przy ul. Kościuszki 28B w Chojnowie (teren byłej Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska), oznaczonej numerem geodezyjnym 454/5
o pow. 2617 m2, wpisanej w księdze wieczystej Nr 14654.
Cena wywoławcza - 115.000,00 zł.
Wadium - 23.000,00 zł.
Przez nieruchomość przebiegają sieci infrastruktury podziemnej. Nabywca zobowiązany jest do umożliwienia dostępu do istniejących na nieruchomości sieci uzbrojenia terenu, jak również w przypadku wystąpienia nie ujawnionych na mapie sieci, a w razie kolizji z planowaną zabudową inwestor będzie zobowiązany dokonać przełożenia sieci w
ramach kosztów własnych inwestycji, za zgodą właściciela sieci, na warunkach z nim uzgodnionych.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa nieruchomość ujęta jest jako usługi z preferencją dla usług komercyjnych. Nieruchomość obciążona jest 2
umowami najmu zawartymi na czas nieoznaczony z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Przetarg odbędzie się w dniu 22 grudnia 2009 r. o godz. 12.00 w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów. Uczestnicy przetargu
zobowią-zani są posiadać dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru oraz
pełnomocnictwo do udziału w przetargu.
Wadium (w pieniądzu) w określonej wysokości należy wpłacić do dnia 16 grudnia 2009 r. na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urząd Miejski w Chojnowie
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów. Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Rozporządze-niem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i
trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli
osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone zaś niezwłocznie, tj. nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu, pozostałym osobom.
Ustala się postąpienie w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie mniej niż 1.150,00 zł.
Cenę nabycia, równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się na konto Nr 1386440000000 1490620000020 Miasto Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem
umowy.
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się 20 lipca 2009 r., drugi przetarg 6 października 2009 r.
Uchylanie się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratę wpłaconego wadium. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi w całości nabywca. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 12 tut. Urzędu lub telefonicznie pod numerem (0-76) 81-86-680. Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez
Burmistrza Miasta Chojnowa dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Korczakowcy bawią się w teatr
Zaczęło się w niewielkiej sali Szkoły Podstawowej nr 4. Tegoroczny Szkolny Przegląd
Małych Form Teatralnych trwał 2 dni - 16-17
listopada. Brały w nim udział niemal wszystkie klasy II-VI. Jury oceniało inscenizacje
w dwóch kategoriach: klasy II-III i klasy IV-VI.
Komisja brała pod uwagę w szczególności grę
aktorską, natomiast mniejsze znaczenie miała
dla niej scenografia i rekwizyty. W wyniku podsumowanej punktacji wyłoniono najlepszych:
Kategoria klas II-III:
I miejsce - kl. IIIb pod kierunkiem p. Teresy
Halikowskiej - „Bal lalek”,
II miejsce - kl. IIa pod kierunkiem p. Barbary
Waganiak - „Żabki w czerwonych czapkach”,
III miejsce - kl. IIIa pod kierunkiem p. Bernardy
Mormul - „Smok Wawelski”.
Przyznano także wyróżnienia za grę aktorską:
Darii Opieli z kl. IIa, Bogdanowi Wołowaczowi
z kl. IIb, Damianowi Kłosowi z kl. IIIa i Bartoszowi Sobczakowi z kl. IIIc.
Kategoria klas IV-VI:
I miejsce - kl. VIa pod kierunkiem p. Marzeny
Rudzkiej-Kupczyńskiej - „Szkoda babci”,
II miejsce - kl. VIb pod kierunkiem p. Małgorzaty Cieśli - „Kopciuszek”,
III miejsce - kl. Va pod kierunkiem p. Anny
Denisiak - „Valentino z Va”,
Wyróżnienie - kl. IVb pod kierunkiem
p. Beaty Wawrzeńczyk - „Czerwony
Kapturek”.
Za wspaniałą grę aktorską nagrody otrzymali:
Piotr Lizak z kl. Vc, Martyna Kalinowska
i Jakub Gachowski z kl. Va oraz Rafał Czarnecki z kl. VIb.

Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy,
a zwycięzcy - kl. IIIb i kl. VIa - reprezentowali naszą szkołę w V Dolnośląskich Spotkaniach Teatralnych Szkół i Placówek Korczakowskich. Odbyły się one 20 listopada.
Uroczyste otwarcie nastąpiło podczas apelu
w SP4, na który przybyły placówki z Brochocina, Jawora, Sobótki i Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy ze Złotoryi.
Po uroczystym otwarciu Spotkań uczestnicy
przeszli do MOKSiRu, aby tam zaprezentować swoje inscenizacje jury i licznie zgromadzonej publiczności.
Na rozgrzewkę przed zmaganiami konkursowymi Koło Teatralne „Czwórka” z naszej szkoły zaprezentowało zabawy dykcyjne, w których
chętnie wzięli udział wszyscy uczestnicy
i widownia.
Po obejrzeniu wszystkich przedstawień jury
ogłosiło wyniki w dwóch kategoriach:
Kategoria klas I-III:
I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 1 z Sobótki (grupa pod kierunkiem p. Bożeny
Olichwer-Ostrowskiej) z przedstawieniem pt.
„Za siedmioma marzeniami”,
II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 4 w Chojnowie (kl. IIIb pod kierunkiem p. Teresy
Halikowskiej) - „Bal lalek”,
III miejsce - Szkoła Podstawowa w Bro-chocinie (pod kierunkiem p. Jadwigi Skoczylas) „Ambaras w bajkowym lesie”.
Wyróżnienia:
- Szkoła Podstawowa nr 5 z Jawora (pod kierunkiem p. Violetty Bant) - „Czy to sen?”

To było świetne
W ramach projektu Teatr Polska realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy wsparciu lokalnych
samorządów legnicki teatr Modrzejewskiej 26 listopada wyruszył
w artystyczną podróż. Na ich trasie, między innymi miastami znalazł
się także Chojnów. W minioną niedzielę, w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 2 aktorzy zagrali „Szawła” Roberta Urbańskiego w reżyserii Jacka Głomba.
Magia tekstu Urbańskiego i reżyserskiej roboty Głomba ma zapach,
fakturę i - w przeciwieństwie do „Pasji” Gibsona - nawet uwiera
w zadek - recenzował spektakl w Gazecie Wyborczej Leszek Pułka.
Z tą opinią zgadzają się wszyscy, którzy zdecydowali się na popołudnie z teatrem.

- Publiczna Szkoła Podstawowa z Jaroszowa
(pod kierunkiem p. Elżbiety Szczepanik) „Czerwony Kapturek.
Kategoria klas IV-VI:
I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 4 w Chojnowie (pod kierunkiem p. Marzeny RudzkiejKupczyńskiej) - „Szkoda babci”,
II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 5 z Jawora (pod kierunkiem p. Wandy Jabłońskiej
i p. Anety Olszowej) - „Królestwo zabawy”,
III miejsce - Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy ze Złotoryi (pod kierunkiem
p. Lucyny Kortus) - „Muczące zdrowie”.
Oglądając przedstawienia bawiliśmy się doskonale. Mamy nadzieję, że będzie tak również podczas VI Spotkań, które odbędą się
w 2011 r.
Joanna Rucińska; Agnieszka Wołoszyn
Samorząd Uczniowski SP-4

- Świetne - usłyszałam z publiki, kiedy ponownie przenieśliśmy się
w okolice dogasającego ogniska. - To było świetne.
Recenzja oszczędna, ale wydaje się wymowna.
Dla legnickich aktorów granie w improwizowanych przestrzeniach
nieteatralnych nie jest niczym szczególnym. Ten model działalności
realizowany jest w teatrze Jacka Głomba już od ponad 15 lat. Artyści
chcą w ten sposób umożliwić kontakt z kulturą teatralną mieszkańcom
mniejszych miejscowości, w których brak profesjonalnych scen.
I słusznie. Pomysł z pewnością trafiony, bo zainteresowanych było
wielu i co budujące, w różnym wieku.
Artystom i pomysłodawcom projektu wypada zatem podziękować
i prosić o więcej.
eg

Za ogrodzeniem gimnazjum wita płonący stos, przy którym odgrywana jest pierwsza ze scen. Tu poznajemy tytułowego bohatera.
Wkrótce cała publiczność wraz z aktorami, przy wtórze żydowskiej
melodii przenosi się do wnętrza - współczesnej, obskurnej, meliny
zainscenizowanej na wykrojonej z sali gimnastycznej, niewielkiej
przestrzeni. Publika zasiada wzdłuż prowizorycznych ścian, a akcja
Szawła przebiega tuż przed ich oczami. Efekty dźwiękowe, świetlne
i zawodowcy na niecodziennej scenie złożyły się na spektakl, który
chojnowianie długo będą wspominać.
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Co słychać w Przedszkolu nr 1?
„Dzisiaj na pomarańczowo...”
18 listopada Przedszkole Miejskie Nr 1 w ramach programu „Kubusiowi
Przyjaciele Natury zorganizowało „Dzień Marchewki”. Tego dnia
w naszym przedszkolu zrobiło się marchewkowo, gdyż wszystkie przedszkolaki oraz pracownicy ubrani byli na pomarańczowo. We wszystkich grupach wiekowych odbywały się zajęcia na temat marchewki,
jej właściwości i zalet. Dzieci rozwiązywały zagadki, rebusy, brały
udział w konkursach dotyczących wiedzy o tym znanym i cennym warzywie.
Panie z kuchni przygotowały pyszny sok marchwiowy oraz surówkę
z marchwi. Najstarsze przedszkolaki brały udział w doświadczeniu
pt.: „Jak powstał sok?”. Aby uczcić marchewkowe święto każde

i przybyły do przedszkola. Atmosfera tego szczególnego dnia udzieliła
się wszystkim. Od samego rana w każdej grupie odbywały się zabawy
z misiami: były tańce, śpiewanie piosenek o misiach, konkursy. Nie
obyło się również bez słodkiego co nieco. Tego dnia misie nie opuszczały
nas na krok - z nami jadły, bawiły się, patrzyły jak myjemy rączki.
Mimo coraz nowocześniejszych i coraz bardziej atrakcyjnych zabawek,
moda na misie nie przemija, bo „czy to jutro, czy to dziś, wszystkim
jest potrzebny Miś!”

„Magia andrzejkowego dnia”
„Na świętego Andrzeja błyska nadzieja
Dziś cień wosku Ci ukaże- co Ci życie niesie w darze!”
Tradycja „andrzejkowa” znana jest już od dawien dawna. Co roku pod
koniec listopada ludzie organizują spotkania, podczas których odkrywają tajemną wiedzę związaną z ich przyszłością. Zgodnie z tradycją
dzieci z naszego przedszkola również uczestniczyły w różnorodnych
wróżbach i zabawach organizowanych w tym dniu. Najbardziej zaan-

dziecko wykonało pracę plastyczną, w której główną rolę odegrała
Marchewka. Wszystkie prace umieszczone zostały na wspólnej wystawie.

„Światowy Dzień Pluszowego Misia”
Stało się już tradycją, że w listopadzie obchodzimy w naszym przedszkolu urodziny najmilszej zabawki, najlepszego przyjaciela dzieci Pluszowego Misia. Puchate, z łatką, klapniętym uszkiem, w sweterku
lub w sukience - wszystkie pluszaki opuściły w środę dziecięce pokoiki

gażowane były dzieci starsze 5,6-latki, ale i młodsze bawiły się wyśmienicie podczas zabaw dostosowanych do ich wieku i możliwości.
Andrzejkowy dzień w przedszkolu obfitował w ciekawe wróżby, zabawy,
którym towarzyszyła atmosfera radości, a zarazem tajemniczości.
Oczywiście wszystkie dziecięce wróżby potraktowaliśmy z przymrużeniem oka i wykorzystaliśmy ten czas do wspólnej - nieco magicznej
zabawy, którą dzieci uwielbiają.

Podziękowanie
Serdecznie dziękujemy dyrekcji, nauczycielom i uczniom ze Szkoły
Podstawowej Nr 3 za piękny program artystyczny przedstawiony dla
nas w MOKSiR oraz Pani B. Wiatrowicz i uczniom klasy IIb ze Szkoły
Podstawowej Nr 4 za wspaniałe przedstawienie pt.: „Zwierzaki
futrzaki”!
Dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 1

„NA CZWORAKA” na TESKO!
Przez dwa dni (20 i 21 listopada br.) Miejski
Dom Kultury w Turku rozbrzmiewał gromkim
śmiechem. Wszystko za sprawą ogólnopolskiego przeglądu kabaretowego TESKO, czyli
Turkowskich Elitarnych Spotkań Kabaretów
Oklaskiwanych, który odbywał się już po raz
czwarty.
W piątek, 20 listopada, odbyły się prezentacje konkursowe, w których chojnowski kabaret
„NA CZWORAKA” zaprezentował skecze:
„Halo, mamuśka”, „Na plażę”, „Czerwony
kapturek”, „Akademia krakowska” oraz
„Policjanci nieumundurowani”. Byliśmy najmłodszymi uczestnikami przeglądu. Na deskach
turkowskiego ośrodka kultury prezentowały
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się formacje przede wszystkim studenckie,
między innymi z Gdyni, Rybnika, Krakowa.
Po przyjeździe okazało się, że występujemy
jako pierwsi, więc poziom adrenaliny i emocji
sięgnął zenitu. Poszło całkiem nieźle, ale prezentacje konkursowe pozostałych kabaretów
coraz bardziej uświadamiały nam, że mamy
jeszcze wiele do zrobienia.
Następnego dnia odbyło się spotkanie z jurorami, członkami kabaretu Czesuaf, oraz ogłoszono wyniki przeglądu i wręczono nagrody.
Tu czekała nas bardzo miła i zaskakująca niespodzianka, ponieważ zdobyliśmy II miejsce,
ustępując jedynie formacji kabaretowej z Gdyni.
Na zakończenie imprezy czekały na nas jeszcze

nie lada atrakcje. Na scenie zaprezentowali się
ubiegłoroczni zwycięzcy TESKO 2008 - śląski
kabaret KAŁASZNIKOF, a także tegoroczni
laureaci. Gwiazdą sobotniego wieczoru był
występ kabaretu Świerszczychrząsz ze Szczebrzeszyna - zdobywcy pierwszego miejsca na
przeglądzie PAKA 2008.
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Cała prawda o Romach
Kultura romska w wielu z nas wzbudza mieszane uczucia. Dla jednych Cyganie to artystyczne dusze, kobiety wróżące z kart bądź
szklanej kuli, do tego wystrojone w piękne,
wielobarwne suknie. Inni postrzegają Romów
jako złodziejaszków, dla których żebractwo
jest chlebem powszednim. Tak naprawdę
o Cyganach wiemy niewiele, a wszelkie nasze
przekonania oparte są na stereotypach. Niepowtarzalną zatem okazją do bliższego poznania
tej mniejszości narodowej było spotkanie
z Andrzejem Cyrano, autorem książki
pt:” Me som gadzio. Moje spotkania z Cyganami”. Miało ono miejsce 27 listopada
o godz.11.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnowie.
Zaproszeni na spotkanie uczniowie Gimnazjum nr 2 nie zawiedli, toteż sala wypełniona była po brzegi. Punktualnie o ustalonej
godzinie pojawił się autor książki w towarzystwie pani Anny Sitarskiej z Legnickiej Biblioteki
Publicznej. Podczas spotkania prowadziła ona
rozmowę z panem Cyrano, a także czytała
fragmenty książki. Wszyscy zgromadzeni
z uwagą przysłuchiwali się konwersacji, z której można było dowiedzieć się m.in co skłoniło autora do napisania tejże lektury, kto był
dla niego inspiracją, a także dzięki czyjemu
zaangażowaniu ujrzała ona światło dzienne.
Następnie przyszedł czas na pytania od uczniów,
a także pań bibliotekarek. Początkowa nieufność i zawstydzenie ze strony dzieci szybko
zostały przełamane. Udzielając odpowiedzi
autor wykazał duże poczucie humoru i dystans do własnej osoby. Poprzez swą otwartość
z łatwością nawiązał kontakt ze słuchaczami,
mimo iż na pierwszy rzut oka wydawać by

się to mogło trudne, głównie ze względu na
barierę wiekową. Dodatkową atrakcją były
losy, które rozdano uczniom. Ci, którym
dopisało szczęście stali się właścicielami „Me
som gadzio”. Większość z nich skorzystała
z okazji zdobycia autografu, toteż pan Cyrano
przez dłuższy czas składał podpisy na poszczególnych egzemplarzach. Wszystko co
dobre szybko się kończy, tak też było w tym
przypadku. Na zakończenie dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej, pani Barbara Landzberg
wręczyła autorowi książki bukiet kwiatów
i drobny upominek, którym był wyraźnie
zachwycony.
Celem spotkania, oprócz promocji wydanej
w maju bieżącego roku książki, było także
przybliżenie chojnowianom kultury Romów.
W tak krótkim czasie nie da się jednak poruszyć
wszystkich ważnych kwestii. Istnieje jednak
nadzieja, że ci, w których panu Cyrano udało
się wzbudzić zainteresowanie taką kulturą
sięgną zarówno po „Me som gadzio” jak
i inne tego typu pozycje literackie. Nadal
bowiem spotykamy się ze stereotypami, przez
które Romowie stają się ofiarami prześladowań
ze strony „nie-Romów” czyli gadziów. Przedstawiciele tejże mniejszości przebywają w Polsce
już od kilkuset lat, nie mniej jednak nasza
wiedza o nich nadal jest niewielka. Opiera się
głównie na stereotypach i mylnych przekonaniach, które mają niewiele wspólnego z rzeczywistością. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć niczego konkretnego na temat najważniejszych dla nich wartości, przekonań religijnych czy tradycji przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Niechęć ze strony gadziów spowodowała izolację Romów od reszty

Wybawieni i zadowoleni
To już tradycja. Chojnowskie Stowarzyszenie Diabetyków od lat
organizuje okolicznościowe bale dbając o ducha i ciało uczestników.
Bawią się na nich nie tylko cukrzycy, ale przede wszystkim ci,
którzy bawić się lubią. Na tych imprezach bowiem o nudzie,
podpieraniu ścian, czy ukorzenianiu się przy stole nie ma mowy.
Ostatnia w tym roku (ale z pewnością nie w dziejach stowarzyszenia)
zabawa rozpoczęła się 21 listopada i jak łatwo się domyślić,
zakończyła dnia następnego. Andrzejkowe balety ściągnęły do
sali Domu Chemika ponad 80 osób. Wróżb wprawdzie nie było,
ale z pewnością dopisujące humory mogą być dobrym omenem
na nadchodzący nowy rok.
Część uczestników niedzielnego balu zwróciła się do naszej
gazety z prośbą o zamieszczenie podziękowań dla organizatorów.
Czynimy to z przyjemnością i w imieniu wszystkich zadowolonych,
zaangażowanym w przygotowanie zabawy serdecznie dziękujemy.
eg

społeczeństwa. Zamykanie się we własnym
środowisku sprawiło, iż zachowali oni odrębność kulturową.
Niewłaściwie interpretowane romskie zwyczaje przyczyniają się do ciągłego pogłębiania barier. Tak więc, książki takie jak „Me
som gadzio” mogą okazać się dużym krokiem w kierunku nawiązania komunikacji
między społecznościami romskimi i nie-romskimi. Bo chociaż Cyganów w utworach literackich często przedstawiano jako utalentowanych muzyków i tancerzy, to niestety tak
naprawdę częściej spotykamy się z negatywnymi opiniami na ich temat. Potrzebne zatem
są spotkania i książki, które pomogą nam bliżej
poznać Romów. Tylko wtedy będziemy
mogli obiektywnie spojrzeć na tę egzotyczną
jak dla nas kulturę.
Maria Sławińska

CHOJNEWS dostało grant!
10 października został zakończony nabór wniosków w Programie „Równać
Szanse 2009 - Regionalny Konkurs Grantowy” finasowany przez PolskoAmerykańską Fundację Dzieci i Młodzieży, a administrowany przez Polską
Fundacje Dzieci i Młodzieży z siedzibą w Warszawie. Misją Programu
„Równać Szanse” jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie
młodzieży w wieku 13- 19 lat z terenów wiejskich i małych miast (do 20
000 mieszkańców). Dobry start rozumiany jest jako realizowanie przez
młodych ludzi samodzielnie i realistycznie określonych celów życiowych
(w tym także celów edukacyjnych). Na konkurs napłynęły 604 wnioski.
Decyzją czterech Regionalnych Komisji Ekspertów w Programie „Równać
Szanse 2009 - Regionalny Konkurs Grantowy” 102 organizacje otrzymały
dofinansowanie zgłoszonych projektów, w tym projekt TELEWIZJI
INTERNETOWEJ „CHOJNEWS”, zgłoszony przez Miejski Ośrodek
Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie.
„Chojnews” ma zaznajomić uczestników z funkcjonowaniem mediów (prasa,
radio, telewizja internetowa), nauczyć ich zdobywania, przetwarzania i redagowania informacji dotyczącej lokalnej przestrzeni. Młodzież lepiej pozna
miejscowe środowisko i jego potrzeby, nauczy się współpracy w grupie na rzecz
lokalnej społeczności. W ramach projektu odbywać się będą zajęcia warsztatowe
z dziennikarzami, logopedą, grafikiem komputerowym, informatykiem, prawnikiem, wizażystą i reżyserem teatralnym oraz psychologiem-terapeutą.
MOKSiR zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w projekcie
telewizji internetowej „Chojnews”. Zaczynamy już w styczniu. Jeśli
masz 13-19 lat, czyli jesteś uczniem gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, i chcesz poznać ludzi „pozytywnie zakręconych”, zdobyć
wiedzę o funkcjonowaniu mediów, to przyjdź 8 stycznia 2010 do
kawiarenki MOKSiR na godz. 16.30 !!!!!!
sh
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Muzyką i słowem
22 listopada w kościele pw. Św. Apostołów
Piotra i Pawła chojnowianie mogli udać
się w muzyczną podróż kilkaset lat wstecz.
W wykonaniu Zespołu Muzyki Dawnej
All’Antico w składzie: Krzysztof Bartkowski - sopran, tenor; Maksymilian
Dominiak - alt i Mateusz Bojda - bas,
publiczność przez niespełna godzinę mogła
wsłuchiwać się w pieśni i tańce epoki
renesansu i baroku w aranżacji instrumentalnej. Koncert podzielony był na
3 części: renesansowe pieśni w wykonaniu
instrumentalnym, barokowe pieśni i tańce
oraz renesansowe tańce. Oprócz utworów
muzycznych w programie można było
usłyszeć wiersze Jana Kochanowskiego
i Adama Mickiewicza oraz fragmenty
Pisma Świętego recytowane przez Martynę
Humenną, co znacznie urozmaiciło całość
przedstawienia.

Chojnowski felietonik

Mimo niesprzyjającej aury i chłodu za
oknem, publiczność dopisała, za co artyści
serdecznie dziękują. Zespół wraz z opiekunem dziękuje również ks. prałatowi
Tadeuszowi Jurkowi za możliwość zaprezentowania się w takiej podniosłej scenerii.
Zespół All’Antico powstał w 1993 roku
przy Szkole Podstawowej nr 4, od 2007
roku działa przy Miejskim Ośrodku Kultury, Sporty i Rekreacji w Chojnowie,
a jego instruktorem jest obecnie pan Piotr
Koziar. Z inicjatywy dyrektora MOKSiR
pana Stanisława Horodeckiego trio nagrało
płytę DVD z kolędami, oraz ciekawymi
odsłonami dawnego i współczesnego
Chojnowa, która ukaże się niebawem.
All’Antico w swoich planach ma również noworoczny koncert kolęd.
Mateusz Bojda

Pięknie, Kurcze, Pięknie
Jak co roku, Polskie Koleje Państwowe (PKP) wprowadzają w swoich rozkładach jazdy rozliczne zmiany.
Podobno na lepsze i podobno chodzi o oszczędności.
Pewnie z tego też tytułu likwiduje się okienka sprzedające bilety. W naszym mieście też. Wsiadając więc
do pociągu byle jakiego w Chojnowie należy się usadowić w pierwszym wagonie, tuż za lokomotywą.
Tam urzęduje konduktor, któremu trzeba zgłosić swoje
przybycie. Może się zdarzyć, że pasażer nie posiada
takiej wiedzy i wsiądzie do innego wagonu i nie poinformuje o braku biletu. Pan w niebieskim uniformie
też nie musi wiedzieć, że na dworcu 15.tysięcznego
miasta nie ma kasy biletowej. W takiej sytuacji mamy
do wyboru - spokojne wyjaśnienia lub (o zgrozo!)
ostrą perswazję. Jedno i drugie skutkuje. Sprawdzone
na własnej skórze i osobiście polecam to pierwsze.
Czy to koniec niespodzianek? Skądże. PKP życzy
miłej podróży, likwidując jednocześnie z rozkładu
pociągi pośpieszne. Znikają poszczególne kursy, ale
pojawiają się nowe. Tylko, że wraz z nimi także nowe
problemy - zagubione w tych zmianach kasjerki,
błędne informacje podawane przez megafon dworcowy, nieoznakowane składy pociągowe. Skutek?
Niedoinformowany pasażer, nieprzyjemności w relacjach
z konduktorem, stres, nerwówka, itp. Polish fiction?
Nie, autentyczna teraźniejszość zaobserwowana
w połowie listopada na dworcach w większych miastach. Pięknie, Kurcze, Pięknie.
Wiemy, że przy każdych zmianach, są okresy tzw. przejściowe i wszystko wraca do normy. Tylko, że takie
sytuacje mają miejsce co roku. Nie wyciąga się żadnych wniosków. I kto za to płaci? Pan zapłaci,
pani zapłaci...
P.M

“Labirynt zdarzeń”
Marzeniem każdego alpinisty jest zdobywanie górskich stutysięczników. Dla muzykówamatorów gościnna obecność na rockowej
scenie z zespołami z krajowej ekstraklasy,
jest takim właśnie szczytem. Szczytem
muzycznych osiągnięć. Mam już ich kilka na
swoim koncie. Tych wejść było jedenaście.
Miały one miejsce już po rozpadzie punkrockowego Jubla - gdzie byłem wokalistą. Jedno
z nich zalicza się do nurtu rocka gotyckiego.
Nastąpiło ono dwa lata temu w Legnickim
Centrum Kultury wraz z grupą Batalion
d’Amour (BdA). Nawet w najśmielszych
marzeniach nie przypuszczałem, że może
dojść do powtórki. W tym roku temu zespołowi “stuknęło” 20 lat. W rodzinnym Skoczowie zorganizowali z tej okazji specjalny koncert urodzinowy. Zaproszenie do wzięcia
w nim udziału było szokiem, ale jakże
miłym. Miałem wykonać mój ulubiony
kawałek z debiutanckiej płyty BdA “Labirynt
zdarzeń” pt. “Forever” z moim autorskim
testem “Na zawsze”. Na to niezwykłe wydarzenie zostali też zaproszeni muzycy, którzy
w różnych okresach grali w tym zespole.
Niewątpliwym smaczkem w całej tej historii
był przyjazd z Wielkiej Brytanii pierwszej
wokalistki Ani Zachar.

10

A skąd chojnowanin w tym całym zgiełku?
Po prostu - znamy się już 15 lat. I był to swoisty
rewanż za Legnicę. Wraz z moim bratem,
fotoreporterem Bogdanem, 14 listopada,
wyruszyliśmy zatem na kolejną niezwykłą
muzyczną przygodę.
Na widowni, głównie najbliżsi z rodzin muzyków. Przedział wiekowy od 9 (miesięcy)
do 60 lat. Repertuar koncertu - bardzo retrospektywny. Mój akcent był jako dwunasty. Gdy
przyszła ta pora, zamieniłem się w wulkan
energii. Punkowy oczywiście. To było niesamowite przeżycie. Życzę każdemu chojnowskiemu muzykowi takich przygód z krajową
ekstraklasą rockową. Przy okazji promuje się
i Chojnów. Po koncercie, na bankiecie, trzeba
było fanom nie tylko pozować do pamiątkowych zdjęć, ale także zwięźle zreferować
o naszym mieście, gdzie, co i jak. Czy to
koniec przygód z utworem “Forever” (Na
zawsze)? Nie chcę zapeszać, ale zobaczycie
sami - najciekawsze dopiero przed Wami drodzy czytelnicy.
P.M , B.M — foto

Kierunek szlaku pokazuje nam las
Droga jest wyboista i pełna trosk.
Mijają lata w kartkach kalendarza
Nadzieja w przyszłość zaklęta jest w datach
Przed nami cel więc trzeba dalej iść
Do stracenia przecież nie ma już nic.

Na zawsze
sł: P.M
Dokąd idziemy i gdzie tak zmierzamy
Jakie cele przed sobą znów mamy

Więcej na stronie: www.myspace.com./bodzio75

Ogień rewolucji niech płonie w nas
Jesteśmy silni - w duszy mamy czar
Wszystko przed nami a szczęście jest o krok
Spełniają się marzenia i wspomnienia są
Na zawsze, na zawsze, na zawsze
Ogień rewolucji wciąż płonie w nas
Jesteśmy silni - obcy nam jest strach, strach, strach
Wiara to siła potężny to miecz
Gdy nam coś zagrozi to użyjemy jej
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Prawo jazdy z VAT-em
”Prawo jazdy droższe od auta” - odpowiedŸ tej treœci us³ysza³am,
kiedy zapyta³am przechodnia o opiniê na temat podwy¿ek kursów
prawa jazdy. Coœ w tym jest, bo przecie¿ po naszych drogach jeŸdzi
wiele aut, których wartoœæ nie przekracza zasi³ku dla bezrobotnych.
Szkolenie na kierowcê natomiast, to koszt w okolicach tysi¹ca z³otych,
a po nowym roku ma byæ jeszcze dro¿sze.
Cena wzroœnie jak tylko ustawodawca wykreœli oœrodki szkolenia
z katalogu zwolnieñ z podatku VAT jako jednostki nie prowadz¹cej
dzia³alnoœci edukacyjnej. Do tej pory to by³a edukacja, ale ju¿ nie
bêdzie. Ma³o tego, ka¿da dzia³alnoœæ tego typu w zestawieniach podmiotów gospodarczych rejestrowana jest z kodem PKD jako forma
edukacji z zakresu nauki jazdy. Edukacji! Có¿, wed³ug nomenklatury
unijnej taka dzia³alnoœæ nie mieœci siê w katalogu us³ug edukacyjnych.
Dla prowadz¹cych kursy oznacza to, ¿e stan¹ siê p³atnikami 22%
podatku. Nikt chyba nie ma w¹tpliwoœci, ¿e te koszty automatycznie
wliczone zostan¹ w cenê kursu. Ale to nie wszystko. Ministerstwo
Infrastruktury zamierza bowiem podnieœæ cenê dokumentów - za prawo
jazdy trzeba bêdzie zap³aciæ 17 proc. wiêcej ni¿ dotychczas, ceny
dokumentów rejestracyjnych maj¹ wzrosn¹æ o 10 proc.
Nie tak dawno „Polska Gazeta Wroc³awska” opublikowa³a ranking
najlepszych szkó³ na Dolnym Œl¹sku. Wœród czterdziestu ujêtych
w publikacji Szko³a Jazdy Dariusza Mazura znalaz³a siê na czwartej
pozycji pod wzglêdem zdawalnoœci, w rejonie jeleniogórskim
wypad³a najlepiej.
-Ten wskaŸnik nobilituje, podnosi rangê, mimo to nie zamierzam
z tego tytu³u podnosiæ cen — wyjaœnia D. Mazur. - Nie zamierzam
tak¿e wliczaæ do swojego cennika VAT-u, który obejmie nas od nowego
roku. Pozostajê przy kwocie 1400 z³, a oszczêdnoœci bêdê szuka³
w wydatkach w³asnych.

Wzrosn¹ natomiast ceny
w pozosta³ych siedmiu oœrodkach dzia³aj¹cych w Chojnowie. Ich w³aœciciele zgodnie
twierdz¹, ¿e nowelizacja ustawy o podatku VAT w naturalny sposób wymusza wzrost
ceny.
Czy te zmiany wp³yn¹ na
liczbê zainteresowanych? Byæ
mo¿e w pierwszych miesi¹cach. Z czasem, jak zawsze, oswoimy siê, przebolejemy, zap³acimy
wiêcej i za kurs i za dokumenty, maj¹c przy tym œwiadomoœæ, ¿e to
przecie¿ nie ostatnia podwy¿ka…
eg
Jeszcze „po staremu” — od stycznia plus 22%VAT
Firma Us³ugowo-Handlowa “Carmax” Chlebosz Artur
cena: 1000-1100 z³
Oœrodek szkolenia kierowców Pisarski Andrzej
cena: 1100 z³
Oœrodek szkolenia kierowców “Bazyl” Or³owski Andrzej
cena: 1000 z³
Oœrodek Szkolenia Kandydatów na Kierowców Kudryñski
Miros³aw
cena: 1200 z³
“Auto - Szko³a” Tomaœ Józef
cena: 1200 z³
Zak³ad produkcyjno-handlowy “U Borka” Borkowski Zbigniew
cena: 1100 z³
Oœrodek Szkolenia Kierowców “Kuba” Kubrycht Andrzej
cena: 1000-1100 z³

Ze stron komendy
Zarekwirowana
amfetamina
W nocy z 19 na 20 listopada
w jednej z podchojnowskich
gmin patroluj¹cy teren policjanci zauwa¿yli zaparkowany na pustkowiu samochód,
w którym przebywa³o czterech m³odych mê¿czyzn
w wieku od 19 do 21 lat.

Podczas kontroli pojazdu policjanci znaleŸli foliowy woreczek z zawartoœci¹ bia³ej
substancji. Jak wykaza³o badanie proszku by³a to amfetamina. Waga zabezpieczonego narkotyku to 0,64 grama. Do posiadania narkotyku
przyzna³ siê jeden z mê¿czyzn - 21.latek. Trafi³ on do
policyjnego aresztu. Za posia-

danie narkotyku grozi mu do
3 lat pozbawienia wolnoœci.
Zatrzymany sprawca
rozboju
Do Komisariatu Policji
w Chojnowie wp³ynê³o zg³oszenie o dokonaniu rozboju,
w wyniku którego poszkodowany by³ 13.letni ch³opiec
- straci³ telefon komórkowy.
Policjanci KP Chojnów wytypowali sprawcê rozboju,
ustalili jego miejsce pobytu
i zatrzymali. 15.latek trafi³
do Izby Dziecka w Legnicy,
przyzna³ siê do dokonania
rozboju. W wyniku dalszej
pracy z zatrzymanym chojnowscy funkcjonariusze
ustalili równie¿ to, ¿e telefon
utracony przez 13.latka zosta³ ju¿ sprzedany. Policjantom uda³o siê ustaliæ kupuj¹cego oraz odzyskaæ telefon
i przekazaæ go w³aœcicielowi.
Za pope³nienie rozboju nieletni 15.latek odpowie przed
s¹dem dla nieletnich.
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Razem Bezpieczniej
Zastêpca Komendanta KP
w Chojnowie oraz funkcjonariusz Zespo³u Komunikacji Spo³ecznej KMP w Legnicy brali udzia³ w szkoleniowym posiedzeniu rady
pedagogicznej PZS w Chojnowie.
W trakcie spotkania omawiano procedury policyjne
postêpowania z m³odzie¿¹
po spo¿yciu alkoholu, substancji odurzaj¹cej. Omawiano sprawy dotycz¹ce nieletnich sprawiaj¹cych problemy
wychowawcze oraz pope³niaj¹cych czyny karalne.
Celem spotkania by³o wypracowanie wspólnych algorytmów dzia³añ policji
i szko³y, maj¹ce usprawniæ
procedury oraz to jak przeciwdzia³aæ przestêpczoœci
i demoralizacji m³odzie¿y.
Spotkanie zorganizowano
w ramach realizacji projektu
„Razem Bezpieczniej”.
opr. eg
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Dziękujemy
Szkolny zespół programu Comenius serdecznie dziękuje za pomoc w organizacji spotkania
partnerów z Turcji, Grecji, Litwy i Słowenii
w dn.02.11-10.11.2009 w Szkole Podstawowej
nr 3 w Chojnowie. Dziękujemy poniższym
sponsorom i darczyńcom za ich wkład i życzliwość:
- Burmistrz Miasta - J. Serkies
- Przewodniczący Rady Miejskiej - J. Skowroński
- Pan S. Spes
- Pan Z. Halikowski
- Pan M. Siemiński
- Pan A. Piróg
- firma AT Decoris
- firma Borek
- firma Jerzy Ravel
- Kasztelan Zamku Grodziec P. Z. Bernacki
- dyrekcja i pracownicy SP3.
Z wyrazami wdzięczności:
J. Piróg, M. Spes

Balony do nieba
20 listopada, w samo południe, z boiska Gimnazjum nr 2 wzleciało w niebo kilkadziesiąt
balonów. W ten sposób gimnazjaliści świętowali 20 rocznicę uchwalenia Konwencji
o Prawach Dziecka. W związku z tym wydarzeniem UNICEF Polska przygotował program
„Szkoła z prawami dziecka”, którego inauguracją był happening „Balony do nieba”.
Do udziału w tym programie zgłosiło się
1898 szkół z całego kraju, wśród nich także
Gimnazjum nr 2.
Koordynatorkami projektu „Szkoła z prawami
dziecka” w naszej szkole są panie: Hanka
Dąbrowska Król (pedagog szkolny) i Anna
Świdurska (nauczycielka historii i wiedzy
o społeczeństwie). Projekt realizowany będzie
do końca semestru. W ramach programu
uczniowie na lekcjach np. wiedzy o społeczeństwie, godzinach wychowawczych pogłębiać
będą wiedzę z zakresu praw dziecka. Uczniowie mogą wziąć udział w konkursie na stworzenie oryginalnego filmu (1-4min) ukazującego prawa dziecka ich oczami. Organizatorem konkursu jest UNICEF we współpracy
ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich.
Ogłoszono również konkurs na prace literackie
oraz plastyczne poświęcone tematyce praw
dziecka. Najlepsze z nich zostaną przesłane
do Rzecznika Praw Dziecka.
Anna Świdurska
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Literackie zmagania z poezją kobiecą
Kolejne spotkanie Klubu Literackiego odbyło się 26.11.09 r.
Kontynuowaliśmy temat
tzw. kobiecej twórczości literackiej, głównie poetyckiej.
Szczególną oprawę naszego
spotkania zapewniła klubowiczka Grażyna Anna Dudzińska, prezentując na płótnach
swoją twórczość poetycką.
„Wiersze malowane z Wrzosowej Krainy” napisane ręcznie
przez Jadwigę Jędrzejczyk
na farbowanych płótnach
wypełniały całą salę edukacyjną chojnowskiej biblioteki.
Ania przeczytała nam kilka
swoich wierszy, m.in. „Zwierzenia intymne”, „Koniec Wieku”.
Inspiracją do napisania kilku
z tych wierszy były utwory
wielkich poetów: C.K. Norwida i B. Leśmiana. Autorka
tej niecodziennej ekspozycji
pokazała ją po raz pierwszy
w 2001 r. w Muzeum Regionalnym w Chojnowie, a potem jako formę sztuki wspierającą pracę terapeutyczną
z dziećmi i młodzieżą m.in.w
Szklarskiej Porębie, Warszawie, Wrocławiu, Złotoryi
i Chocianowie.
W dalszej części, prowadzący
spotkanie Tadeusz Sznerch
przedstawił kilka wierszy
Ewy Lipskiej z tomiku „Ja”.
Refleksyjna, filozoficzna,
wysublimowana poezja autorki
czerpie z chłodnego intelektu, nie z tzw. emocjonalnej
kobiecości. Silny wpływ na
twórczość poetki miała laureatka Nagrody Nobla Wisława
Szymborska. Wraz z upływem
czasu zauważamy w utworach Lipskiej nuty katastroficzne. O tych cechach jej
poezji mogliśmy się przekonać z wierszy: „A jednak
miłość”, „Nasz komputer”,
„Kombatanci miłości”.
Natomiast odmiennie ujmuje
kobiecość w swojej twórczości poetka Anna Świrszczyńska. W tomiku „Jestem baba”
odnajdujemy utwory, w których życie i los kobiet są bliskie autorce. Cechą charakterystyczną jej twórczości jest
empatia, współodczuwanie
względem innych kobiet.
Mówią o tym wiersze: „Przyjaciółki z dna”, „Bunt”, „Z ołowiu”, „Życiorys wiejskiej
baby”, „Szczęście”.

W części organizacyjnej spotkania postanowiliśmy opracować biogramy członków
Klubu Literackiego, jako formę autoprezentacji na stronie
internetowej MBP:
http://www.biblioteka.chojnow.eu/ .
W trakcie listopadowych warsztatów literackich poezja
wielkich twórców przeplatała
się z twórczością naszych
klubowiczów. Jak skorzystali
z pierwiastka kobiecego przy
tworzeniu swoich wierszy,
mogą się Państwo przekonać
czytając niżej zaprezentowane utwory.

(myślałam)
odnalazłam
najważniejszy

Fortuna

Obawa Ela Karpińska

Jarosław Macewicz
We śnie modliłeś się ciągle
do Niej, szepcząc przy mnie
Jej imię.
Głęboko wciskałam w uszy
atrapy stoperów-rabatki
wersów wierszy.
Odbicia w krzywych lustrach
nie zdławiły natarczywości
pytaniaCzy naprawdę musimy
od siebie odpocząć?
Faszerowana antykoncepcją,
bezbronna zazdrością
i płaczem,
wypłaszałam ciebie z tej
naszej złotej klatki,
w której ciągle tylko śniłeś
o tej wolności ze mną, ale
jeszcze ciągle nie przy nas.
Puzzle

Małgosia Krzywda

spokojna
dopełniona
trwałam
minęły lata
ponownie czuję
znajomy brak
zwątpiona
pytam
element
nie pasuje
ja zmieniłam
kształt

jestem częścią czyjejś
wyobraźni
jestem puzzlem czyjejś układanki
trwam czasem przerażona
że układanka się rozsypie
a puzzle zostaną wyrzucone.
Zwierzenia intymne
Ania Dudzińska
Głęboki staw
Brwi marszczy okiem pawim
Ugłaskajcie mnie
w mej prośbie łaskawej
falujące na wietrze
witki wierzbowe
Te bliźniaczobiałe brzozy
będą świadkami
czułości naszej i cichej rozmowy

jestem
układanką
rozsypaną
u progu życia

W scenie tej chwilowo brak
dzikich łabędzi.

z każdym
oddechem
szukam
brakujących
elementów
kiedyś

Na następne spotkanie Klubu
z tematem Polskiej poezji wigilijnej zapraszamy 17 grudnia o godz.16.00!
Opracowała
Elżbieta Karpińska
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Piłkarskie podsumowanie
rundy jesiennej
W sumie to nie było tak źle. Można użyć
stwierdzenia o aklimatyzacji naszych obydwu
drużyn w swoich klasach ligowych. O takich
mówi się - średniak. Nawiasem mówiąc to
najcięższy obiekt do zdiagnozowania. Dla każdego z rywali zawsze nieobliczalny. Ze średniakami każdy musi się liczyć. I o to właśnie
chodzi z naszego punktu widzenia.
Chojnowianka w IV lidze: 4 zwycięstwa, 5 remisów, 6 porażek. W sumie 12 pozycja na 15
drużyn. Gdyby było o jedno zwycięstwo więcej
to i pozycja w tabeli byłaby zgoła inna,
np. dziewiąta. Słowem, mogło być trochę
lepiej.
Druga drużyna pozaliczała bardzo efektowne
zwycięstwa, ale i zastanawiające porażki.
(1:7 z Wilkami Różana). 5 zwycięstw, 2 remisy
i 5 porażek - 9 miejsce w III grupie A klasy.
Apetyty kibiców były o wiele większe. Na
wiosnę pozostanie jeszcze jeden mecz do
rozegrania z tej rundy - z JTS Jawor. Został
przełożony z powodu złej nawierzchni boiska.
P.M.
1. Go³aczów
2. Jadwisin
3. Prusice
4. Zakaczawie
5. Paszowice
6. Krzywa
7. Ró¿ana
8. Pielgrzymka
9. Chojnów
10. Jerzmanice-Zdrój
11. Rokitnica
12. Jawor
13. Granowice
14. Damianowo

1. Twardy
2. Lechia
3. Chrobry
4. Konfeks
5. Szczawno-Zdrój
6. Puma
7. MiedŸ II
8. Kobierzyce
9. KuŸnia
10. Boles³awiec
11. Prochowiczanka
12. Chojnowianka
13. Nysa
14. Karkonosze
15. Polonia

13
13
13
13
13
13
13
13
12
13
13
12
13
13

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

32
29
27
23
22
20
19
18
17
17
15
11
4
4

45-17
57-29
33-27
39-25
31-29
24-27
34-24
26-28
34-29
27-32
25-30
17-29
25-55
20-54

33
30
27
24
23
22
22
21
20
19
18
17
16
14
11

35-14
28-10
30-13
29-25
20-20
34-26
25-20
28-28
20-19
23-23
21-22
18-22
15-23
23-43
9-38
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Tak się bawi, tak się bawi Chojnowianka!!!
Siedmiokrotnie w rundzie jesiennej sezonu
2009/2010 trampkarze Chojnowianki mieli
okazję śpiewać te słowa przy okazji zwycięstw.
Gdy doda się do tego bilansu 1 remis i tylko
2 porażki oraz serię 6 spotkań bez przegranej,
to są powody do tego by być zadowolonym.
Drużyna rywalizująca na co dzień w Lidze
Okręgowej Trampkarzy znajduje się w czołówce
zespołów, które na wiosnę powalczą o czołowe
miejsca w tabeli. Sytuacja w górnej części
tabeli jest o tyle ciekawa, iż różnica punktowa
między drużynami jest bardzo niewielka.
W przeciągu całej rundy młodzi zawodnicy
zgromadzili 22 pkt., zdobyli 33 gole i 19 razy
musieli wyciągać piłkę z własnej siatki. Zdobyte punkty z mocnymi ekipami cieszą, ale są
i stracone, które trochę martwią. Zwłaszcza,
że apetyty wśród piłkarzy były trochę większe.
Gdyby nie wpadki w meczach wyjazdowych
z drużynami Miedzi Legnica i Prochowiczanki,
to do swojego konta chojnowianie mogliby
dopisać 5 punktów, a to dawałoby 2 miejsce
w tabeli. Spotkanie z Miedzią zakończyło się
porażką 1:0, jednak z przebiegu gry nasz
zespół był zdecydowanie lepszy. Stworzył
sobie wiele klarownych sytuacji do zdobycia
bramek, jednak indolencja strzelecka piłkarzy
z Chojnowa była porażająca. Podobnie wyglądała
sytuacja w Prochowicach, choć to spotkanie
było bardziej wyrównane. Najlepszym strzelcem
biało-niebieskich jest Damian Tucholski, który
zdobył 10 bramek. Obecnie drużyna trenuje
na sali do połowy grudnia, potem czeka ich
przerwa do około 6 stycznia. Nowa runda rozpocznie się w kwietniu. Poza tym na wiosnę
chojnowianie mają do rozegrania mecz zaległy
na swoim obiekcie z bardzo trudnym rywalem
Górnikiem Polkowice. W międzyczasie oprócz
ciężkich treningów drużyna weźmie udział
w halowych turniejach podokręgu, rozegra

kilka sparingów na hali i na trawie, by w rundzie
wiosennej w jak najlepszej dyspozycji zakończyć
sezon na czołowym miejscu w tabeli. Czy się
to uda? Okaże się przed wakacjami! Będziemy
trzymać kciuki!
TABELA PO RUNDZIE JESIENNEJ
1. Zagłębie Lubin
2. Miedź Legnica
3. Górnik Polkowice
4. Prochowiczanka
5. Chojnowianka
6. Chrobry Głogów
7. Pogoń Góra
8. Konfeks Legnica
9. Arkon Przemków
10. Stal Chocianów
11. Jaworia Jawor
12. Górnik Złotoryja

11
11
10
10
10
11
11
11
11
11
10
11

30
27
25
24
22
15
15
12
9
6
3
3

128-6
53-5
47-10
35-24
33-19
32-27
29-49
30-49
23-56
14-64
14-73
5-61

Trener oraz kierownik drużyny trampkarzy
pragną podziękować rodzicom, burmistrzowi
oraz panom Mariuszowi Kowalczykowi
i Maciejowi Cieśli za pomoc w zorganizowaniu
uroczystego zakończenia sezonu.
Piotr Seheniewicz

Dwadzieścia lat później…
Wbrew powszechnej opinii, a raczej przesądom,
że 13 w piątek jest pechowym dniem, Zarząd
Powiatu Legnickiego właśnie taką datę 13 listopada - wybrał na uroczyste przecięcie
wstęgi w odremontowanej hali sportowej
Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie.
Budynek hali sportowej PSZ został oddany
do użytku w 1989 roku. Od tamtej pory nic
się w jego wyglądzie nie zmieniało, a wręcz
tracił na „urodzie”. Kilka miesięcy temu, dzięki
pozyskaniu funduszy w ramach realizowanego
projektu pn. „Likwidacja ocieplenia z płyt
azbestowych połączona z termomodernizacją
kompleksu Starostwa Powiatowego w Legnicy”
z Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (EOG) rozpoczęły
się prace nad nowym wizerunkiem hali.
Zmniejszeniu uległy powierzchnie połaci
okiennych w ścianach budynków, ocieplono
ściany zewnętrzne oraz wymieniono drewnianą
stolarkę okienną. Ponadto władze powiatu
zarezerwowały środki finansowe, za które

zostały przeprowadzone prace remontowe
wewnątrz hali - odnowiono korytarz oraz szatnie i pomieszczenia sanitarne. Termomodernizacja bez wątpienia wpłynie na zmniejszenie
kosztów utrzymania budynku, poprawi komfort zajęć ćwiczącej młodzieży oraz zachęci
ją do czynnego uprawiania sportu.
W ramach wyżej wymienionego projektu w najbliższym czasie zakończeniu ulegnie termomodernizacja budynku stanowiącego siedzibę Starostwa Powiatowego w Legnicy oraz
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych
„Prząśnik” w Brenniku. Wartość realizowanego
przedsięwzięcia to 1.451.761,00 € z czego
978.922,44 € (67,43%) stanowi dofinansowanie z EOG.
www.starostwo.legnica.pl/
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OG£OSZENIA DROBNE
( Sprzedam dom przy ul. Kilińskiego o pow. 180 m2, parterowy, garaże, na działce 5 ar, nie wymaga remontu. Wiadomość: tel.
0601-799-573.

( Sprzedam mieszkanie na parterze,
pokój, kuchnia, o pow. 27,67 m2
w Chojnowie, do remontu z możliwością wygospodarowania dodatkowego pomieszczenia, cena do
uzgodnienia. Wiadomość: tel.
0519-463-261.

( Sprzedam dom w Jerzmanowicach, pow. 300 m2, garaże, altany,
basen, komfortowo zagospodarowany, na działce o pow. 60 ar.
Wiadomość: tel. 0601-799-573.

( Sprzedam mieszkanie własnościowe o pow. 58 m2, po remoncie,
3 pokoje, kuchnia, łazienka, toaleta,
ul. Piotra Skargi. Wiadomość: tel.
0608-506-412.

( Sprzedam dom w budowie,
działka 20 ar, Goliszów. Wiadomość: tel. 0515-140-154.

( Sprzedam mieszkanie własnościowe w starym budownictwie
o pow. 46,60 m2, na Ip., 2 pokoje,
kuchnia, przedpokój, łazienka, c.o.
Wiadomość: tel. 0728-315-444.

Domy mieszkania lokale

( Sprzedam mieszkanie w Chojnowie, stare budownictwo, pow.
34,30 m2, pokój, kuchnia, łazienka. Wiadomość: tel. 0696-058-279
po godz. 20.
( Sprzedam mieszkanie 3.pokojowe o pow. 64 m2, IVp. Wiadomość:
tel. 76 818-60-88 lub 0505-156-250.
( Sprzedam mieszkanie własnościowe, spółdzielcze, przy ul. Paderewskiego, parter, pow. 47,60 m2.
Wiadomość: tel. 76 818-64-03 lub
0698-543-779.
( Sprzedam mieszkanie w Osetnicy, 3 pokoje, na osiedlu, po remoncie, parter, 76 m 2, piwnica, dwa
garaże, działka 13 a. Wiadomość:
tel. 0785-424-756.

( Sprzedam tanio mieszkanie
w nowym budownictwie w Rokitkach, o pow. 38,20 m 2 , na IIp.,
2.pokojowe, wyremontowane, wyposażona kuchnia, ³azienka, plastikowe okna z roletami zewnêtrznymi + gara¿. Wiadomoœæ: tel. 0662112-286 lub 0600-967-638.
( Kupię domek na wsi, chętnie
pod lasem, tanio. Wiadomość: tel.
0600-613-526.
( Zamienię mieszkanie własnościowe spółdzielcze, o pow 67 m2,
3 pokoje, kuchnia, łazienka, osobno
wc, balkon, na 2.pokojowe własnościowe w nowym budownictwie.
Wiadomość: tel. 0509-869-458.

Okazja!!!
Sprzedam choinki (świerk)
wysokość 1-3,5 m.
Duży wybór - ok. 1000 szt.
Cena 15 zł/szt.

Sprzedaż:
* od godz. 9.00
do zmroku na plantacji
Goliszów 1 (200m
za dawnym POHZ)
* od 15.12.2009r.
na targowisku miejskim
* na terenie gminy
w terminach podanych na
ogłoszeniach
w sklepach lub tablicach ogłoszeniowych.

Kontakt:
tel. 0782-163-131;
0695-035-499;
0695-035-529.
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( Kupię mieszkanie 2.pokojowe
na pierwszym lub drugim piętrze.
Wiadomość: tel. 76 818-60-88 lub
0505-156-250.
( Kupię mieszkanie 2.pokojowe
w Chojnowie, parter lub I - IIp.,
w nowym budownictwie. Wiadomość:
tel. (76) 841-17-95 lub 0600-351-950.
( Zamienię mieszkanie komunalne
na parterze, pokój, kuchnia, łazienka, oddzielne wejście przez ganek,
na większe, może być do remontu.
Wiadomość: tel. 0888-939-363.
( Sprzedam lokal usługowy po
sklepie „Ziołolek” w Chojnowie
przy ul. Kolejowej 30/2a. Wiadomość: tel. 0602-486-956.
( Kupię w dobrej cenie lokal użytkowy w ścisłym centrum Chojnowa.
Wiadomość: tel. 0606-825-085.

Praca
( Zatrudnię fryzjera, fryzjerkę z doświadczeniem, przyjmę stażystkę.
Atrakcyjne warunki pracy - w Chojnowie. Wiadomość: tel. 0663-651-362.

armatury). Wiadomość: tel.
76 819-19-16 lub 0726-100-273.

Auto-moto
( Opony zimowe na felgi 13, różne
rozmiary, cena od 50 zł., Gołaczów
41. Wiadomość: tel. 76 725-87-22.
Usługi
( Murowanie z piaskowca, w sezonie jesiennym taniej. Wiadomość:
tel. 0664-540-650.

Inne
( Sprzedam działkę budowlaną
o pow. 9 ar w Piotrowicach. Wiadomość: tel. 0693-991-173.
( Sprzedam działki budowlane
12.arowe w Konradówce, niedaleko
od szosy Chojnów-Gołaczów.
Wiadomość: tel. 0606-343-973 lub
0500-094-028.
( Sprzedam działkę budowlaną
o pow. 7ar, uzbrojona, osiedle domków bolesławieckich. Wiadomość:
tel. 0515-140-154.
( Posiadam do wynajęcia garaż
w Chojnowie przy domu jednorodzinnym, cena do uzgodnienia.
Wiadomość: tel. 76 819-75-76 lub
0501-034-470.

( Firma Polers zatrudni osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie lekarskie, praca na terenie Chojnowa. Wiadomość: tel. 0604-536-830.

( Kupię grunt rolny w gminie Chojnów. Wiadomość: tel. 0600-613-526.

( Fachowiec budowlany, 35.letni,
szuka pracy w Polsce lub za granicą;
remonty mieszkań (płytki, regipsy,

( Przyjmę ziemię, gruz, piasek bezpłatnie, Konradówka. Wiadomość:
tel. 76 818-61-51 lub 0691-422-027.

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Młodość” w Chojnowie
ul. I. Paderwskiego 12,
tel. 076 8188-308, tel/fax 076 8188-681,
ogłasza przetarg nieograniczony na uzyskanie prawa
odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego
w Chojnowie przy ul. Wł. Łokietka 3D/10, (IV piętro),
o powierzchni użytkowej 52,30 m2 składającego się
z 2 pokoi, kuchni, p.pokoju, łazienki, wc.
Cena mieszkania wynosi 101.044.00zł
(słownie: sto jeden tysięcy czterdzieści cztery złote 00/100).
Przetarg odbędzie się w dniu 18.12.2009r. o godz. 13.00
w biurze Sp-ni pokój nr 10 (I piętro).
Pierwszeństwo w przetargu mają członkowie oczekujący Spółdzielni
Mieszkaniowej “Młodość”. Wymagane wadium w wysokości 10%
ceny nieruchomości należy wpłacić do kasy Sp-ni w dniu przetargu.
Specyfikację istotnych warunków przetargu w cenie 20zł z VAT,
można odebrać w siedzibie SP-ni, pokój nr 9 I piętro.
Przetarg może być unieważniony bez podania przyczyn.
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Do wynajęcia
w atrakcyjnym
miejscu Chojnowa

powierzchnie
magazynowo-handlowe
od 200 m2 do 3500 m2,
niski czynsz,
możliwe prawo pierwokupu
wynajmowanej powierzchni.

Tel.: 0-606 744 998
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
Us³ugi pogrzebowe
0601 146 831
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ —
076 818 86 81
ChZGKiM —
076 818 83 70
Przychodnia Rejonowa —
076 818 85 14
Zak³ad Us³ugowo-Pogrzebowy “Firma ARKA” — 076 819 63 53
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