Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie
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Anna i Roman Malikowie - Bez zazdroœci…?!

Œwiatowy Tydzieñ Przedsiêbiorczoœci
Jednym z najwa¿niejszych projektów by³ ten, w ramach
którego m³odzie¿ odby³a wizytê w Urzêdzie Miasta.

Syria - widziana okiem turysty
Nasze spostrze¿enia na temat Syrii s¹ bardzo pozytywne, zupe³nie
odwrotne do tych, którymi „faszeruje” nas telewizja.

Po³¹czy³a ich Terpsychora
Genowefa i Stanis³aw Piaseccy - Swój dom znaleŸli w Chojnowie

Skowron i przyjaciele
27 listopada, scena chojnowskiego domu kultury goœci³a
wykonawców hip-hopu z Chojnowa i okolic.

Obchody œwiatowego Dnia Pluszowego Misia
Pluszowy Miœ sta³ siê jedn¹ z wa¿niejszych ikon wspó³czesnej kultury, bohaterem wielu ksi¹¿ek, filmów i kreskówek.

Ponadto w numerze:
* Na XXX sesji, * Œpiewam i tañczê, * Za spraw¹ emerytów i rencistów, * 24 godziny, * Uwa¿ajmy na sekty,
* A mia³o byæ tak piêknie...

Chojnowskie
Z prac wydzia³ów
Wydzia³ RG
* prace przy budowie basenu przebiegaj¹
wed³ug planu. Wykonawca - firma Instal
Lubin, prowadzi obecnie roboty ziemne pod
fundamenty przysz³ej miêdzyszkolnej p³ywalni;
* trwaj¹ prace przy realizacji drugiego etapu
budowy kompleksu sportowego „Boje boisko
- Orlik 2012”. Druga czêœæ tego zadania obejmuje oœwietlenie obiektu i budowê zaplecza
sanitarno-szatniowego. Lampy wokó³ boisk
s¹ ju¿ zamontowane, wykonano tak¿e fundamenty oraz przy³¹cza wodoci¹gowe i kanalizacyjne dla zaplecza socjalnego, które zgodnie z umow¹, ma stan¹æ na fundamentach do
20 grudnia;

* budynek muzeum ma ju¿ now¹ elewacjê,
dobiegaj¹ koñca tak¿e prace przy wymianie
pokrycia dachu;

* zakoñczono budowê oœwietlenia ul. Kiliñskiego, Kochanowskiego i Grunwaldzkiej.
W trakcie realizacji jest budowa oœwietlenia
ul. Brzozowej, Krótkiej, Bohaterów Powstania
Warszawskiego, Broniewskiego i Sempo³owskiej;
* dynamicznie postêpuj¹ prace przy wymianie
nawierzchni chodników na Placu Dworcowym. Now¹ nawierzchni¹ pokrywany jest
chodnik wzd³u¿ pierzei budynków mieszkalnych od ul. Koœciuszki do ul. Kolejowej.

rozmaitoœci

Wolne terminy w Domu Chemika

Œpiewaj¹ca studentka

Informujemy, ¿e z powodu przesuniêcia terminu
aplikowania o œrodki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego planowany
remont w Domu Chemika zosta³ prze³o¿ony
na przysz³y rok. Mo¿na zatem rezerwowaæ
terminy wynajmu sali bezpoœrednio w jednostce lub pod numerem tel. 076 8187292.

Chojnowianka - Jadwiga Macewicz zdoby³a
pierwsz¹ nagrodê w VI Festiwalu Piosenki
Studenckiej „Pryzmat”. Jagoda (tak nazywaj¹
Jadziê przyjaciele) przesz³a g³adko przez

Jeszcze raz o infokiosku
W poprzednim numerze G.Ch. podaliœmy
nieprecyzyjn¹ informacjê dotycz¹c¹ uruchomionego w Urzêdzie Miejskim Infokiosku.
Urz¹dzenie, w ramach wspó³pracy, zosta³o
przekazane przez chojnowski urz¹d pracy.
Zainteresowanych przepraszamy.
eliminacje i wstêpne przes³uchania. Na scenie
prezentowa³a siê z trzema utworami - dwa
z nich jury wys³ucha³o podczas przes³uchañ,
trzeci, wykonany podczas fina³u da³ naszej
wokalistce pierwsz¹ lokatê. Jagodê kojarz¹
zapewne chojnowscy s³uchacze, œledz¹cy
muzyczn¹ scenê naszego miasta. Panna
Macewicz bowiem pokazywa³a siê na wielu
konkursach i przegl¹dach. Gratulujemy i czekamy na kolejne doniesienia.

Internet w dzisiejszych czasach staje siê podstawowym medium w wielu dziedzinach
¿ycia. Znajdujemy tutaj wiele informacji,
kontaktujemy siê z innymi osobami, szukamy
przepisów kulinarnych, rozk³adów jazdy poci¹gów, wszelakiego rodzaju pomocy. Mo¿emy
równie¿ za pomoc¹ globalnej sieci szukaæ
pracy. Maj¹c tego œwiadomoœæ i widz¹c jakim
powodzeniem cieszy siê Infokiosk zainstalowany w chojnowskiej filii Powiatowego Urzêdu
Pracy, jednostka ta postanowi³a podobne
urz¹dzenie przekazaæ Urzêdowi Miasta, maj¹c
nadziejê, ¿e dostarczony sprzêt bêdzie s³u¿y³
dobrze wszystkim mieszkañcom Chojnowa.
Infokiosk pozwala na ³atwe sprawdzenie jakimi ofertami pracy dysponuj¹ urzêdy pracy
z ca³ej Polski. Dostêpne s¹ równie¿ oferty
zagraniczne, a tak¿e umieszczone na najpopularniejszych stronach www. Dziêki dotykowemu ekranowi „surfowanie” w poszukiwaniu
pracy jest bezproblemowe i niewymaga
znajomoœci klawiatury i obs³ugi komputera.
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy
Parafii pw. NPNMP w Chojnowie

serdecznie zaprasza
do Domu Chemika
na Bal Sylwestrowy.
Oprawa muzyczna zespó³ „Malibu Band”.
Organizator zapewnia 4 gor¹ce dania,
zimne przek¹ski, napoje i alkohol.
Bilety w cenie 165 z³ od osoby
zamawiaæ mo¿na telefonicznie
(076) 8187292 w godzinach 8.00-15.00.
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Zak³adamy Klub Literacki
w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Chojnowie!
Wszystkich zainteresowanych twórczym uprawianiem literatury oraz mi³oœników literatury
prosimy o zg³aszanie siê do Dzia³u dla Doros³ych ( Plac Zamkowy 2, tel. 076 818 83 46,
e-mail:biblioteka.chojnow@neostrada.pl)
w terminie do 15 stycznia 2009 r.
Spotkania Klubu Literackiego w formie
wyk³adów, dyskusji, konsultacji i warsztatów
poprowadzi Tadeusz Sznerch – literaturoznawca i krytyk literacki.
Serdecznie zapraszamy!

Sylwester w Jubilatce
Gdzie siê bawiæ w t¹ wyj¹tkow¹ noc, ostatni¹
w starym roku? Dla podtrzymania tradycji
i uznanej reputacji najstarsza w naszym mieœcie kawiarnia “Jubilatka” zaprasza na wystrza³ow¹ zabawê sylwestrow¹. Od 20.00
zacznie siê dziaæ a dziaæ. Do tañca bêdzie
przygrywa³ zespó³ muzyczny. Iloœæ miejsc
ograniczona. Jest ju¿ prowadzona przedsprzeda¿ biletów. Szczegó³owe informacje pod
numerem telefonu: (076) 818-85-61.

Zabawa Sylwestrowa
przy muzyce mechanicznej
200 z³ od pary (w tym alkohol)
Rezerwacja miejsc:
Renata Szklarz, tel. (076) 818-82-56
lub Restauracja „Niebieski Parasol”
dawne Millenium
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzier¿awê gruntu stanowi¹cego w³asnoœæ
Gminy Miejskiej Chojnów, po³o¿onego na targowisku miejskim w Chojnowie
przy ul. Grodzkiej z przeznaczeniem na prowadzenie dzia³alnoœci handlowej
(kiosk nietrwale zwi¹zany z gruntem).

Sprawa na telefon
Przypominamy mieszkañcom, ¿e w ka¿dy
wtorek w godzinach od 9.00 do 11.00
burmistrz Jan Serkies pe³ni telefoniczny
dy¿ur pod numerem (076) 818-82-85 lub
818-86-77.
Bior¹c pod uwagê rozbudowê miasta i poszukuj¹c nowych terenów inwestycyjnych, Urz¹d
Miejski w Chojnowie uprzejmie informuje, ¿e
teren po³o¿ony przy ul. Legnickiej-£u¿yckiej
(u¿ytkowany jako przydomowe ogródki dzia³kowe) przeznaczony zosta³ do sprzeda¿y pod
zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.

Okres dzier¿awy - czas nieoznaczony.
Przetarg, oddzielnie na ka¿dy oznaczony grunt odbêdzie
siê w dniu 6 stycznia 2009 r. o godz 11.00 w lokalu
nr 11 znajduj¹cym siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie.
W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby fizyczne i osoby
prawne, je¿eli wp³ac¹ na konto Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050
Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19 wadium
w okreœlonej wysokoœci do dnia 30 grudnia 2008 r.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1%
ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych
dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 10,00 z³.
UWAGA: Na dowodzie wp³aty wadium nale¿y wpisaæ
numer gruntu do dzier¿awy.
Wp³acone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet op³at z tytu³u czynszu dzier¿awnego, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wadium wygra przetarg,
- zwrócone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub
zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym terminie
spowoduje utratê wp³aconego wadium. Po zawarciu umowy dzier¿awnej, dzier¿awca
zobowi¹zany bêdzie uiszczaæ nale¿ne podatki zwi¹zane z wydzier¿awion¹ nieruchomoœci¹.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Bli¿sze informacje
mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 076 818-66-80.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta
- grudzieñ ‘08, styczeñ ‘09
1. Apteka ,,Pod S³oñcem”: tel. 076 81-88-452
07.12.08, 28.12.08, 25.01.09
2. Apteka ,,Salix”: tel. 076 81-88-301
14.12.08, 01.01.09,
3. Apteka ,,Melisa”: tel. 076 81-91-658
21.12.08, 04.01.09
4. Apteka ,,Farmed”: tel. 076 81-81-136
25.12.08, 11.01.09
5. Apteka ,,Stokrotka”:
26.12.08, 18.01.09
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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Obecnie trwaj¹ czynnoœci zwi¹zane z przygotowaniem terenu do sprzeda¿y w drodze przetargu.
W zwi¹zku z powy¿szym prosimy u¿ytkowników
przedmiotowego gruntu o zaprzestanie u¿ytkowania po zbiorze tegorocznych plonów.

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

Gdy dusza moja z cia³a uleci, a cia³o spocznie w mogile,
Gdziekolwiek bêdê pozwól mi Panie, co dzieñ na Ziemiê spojrzeæ,
choæ chwilê.

Z przykroœci¹ zawiadamiamy o œmierci

Stefanii Mincger
cz³owieka o otwartym sercu dla wszystkich w potrzebie,
radosnej i ciekawej œwiata poetki
- pogr¹¿ona w ¿alu Rodzina
Pogrzeb odbêdzie siê w pi¹tek 05.12.2008 roku o godzinie 14.00.
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Na XXX sesji
Jedna z ostatnich w tym roku sesji
dotyczy³a m.in. dzia³alnoœci klubów sportowych dzia³aj¹cych w naszym mieœcie. Jest ich kilka. Klub
Sportowy Chojnowianka, to
z pewnoœci¹ najwiêksza i najd³u¿ej
dzia³aj¹ca organizacja tego typu.
Jest klubem jednosekcyjnym, ale
trenuje tu szeœæ dru¿yn pi³ki no¿nej - m³odzicy, trampkarze, juniorzy m³odsi, juniorzy starsi i dwie
dru¿yny seniorów.
Wed³ug relacji prezesa KS Chojnowianka Waldemara Michowskiego

dru¿yny m³odzie¿owe w swoich
grupach rozgrywkowych s¹ w œcis³ej czo³ówce. Druga dru¿yna seniorów zajmuje pi¹t¹ lokatê w III
grupie Kl. A, pierwsza, wystêpuj¹ca w IV lidze, po rundzie jesiennej zajmuje 16 miejsce.
Pozosta³e organizacje sportowe
dzia³aj¹ przy placówkach oœwiatowych. O osi¹gniêciach i strukturach Uczniowskiego Klubu Sportowego Oriens mówi³ na sesji
Bartosz Gêbala.

Uczniowski klub skupia m³odzie¿ trenuj¹c¹ siatkówkê, koszykówkê, kolarstwo i taniec.
Dzia³a tu tak¿e ¿eñska dru¿yna
pi³ki no¿nej.
Szkolenie siatkarskie obejmuje
dwie grupy ch³opców. W klasach
I gimnazjum zajêcia prowadzi
Pan Miros³aw Gêbala i maj¹ one
charakter wstêpnego szkolenia
siatkarskiego.
Klasy II, III oraz I szko³y œredniej
prowadzone przez Bartosza Gêbalê
bior¹ udzia³ w rozgrywkach Gminnej Ligi Pi³ki Siatkowej, Kaczawskiej Lidze Amatorskiej Pi³ki
Siatkowej Junior oraz rozgrywkach KLAPS senior.
Sekcja kolarska prowadzona przez
Pana Eugeniusza Bobiowskiego
w tym roku uczestniczy³a w 25
zawodach w kolarstwie górskim,
5 zawodach w kolarstwie sezonowym, w 3 zawodach w kolarstwie prze³ajowym oraz 1 maratonie. Ta sekcja by³a równie¿
organizatorem prze³ajowych
zawodów, wspó³organizatorem
Mistrzostw Polski Masters oraz
przy udziale Rady Miasta organizowa³a zawody dla dzieci.
Zespó³ taneczny Brooklyn prowadzony przez Pani¹ Marzenê
Anton w roku 2008 uczestniczy³
w wielu turniejach i przegl¹dach
tanecznych. Przygotowa³ tak¿e
oprawê taneczn¹ na miejskie
festyny organizowane przez
Urz¹d Miasta oraz MOKSiR.
Obecnie zespó³ Ma³y Brooklyn
liczy 23 osób w wieku od 5 do 10
lat, zespó³ Brooklyn liczy 33 osoby w wieku od 12 do 18 lat. £¹cznie sekcja taneczna liczy 60 osób.
W porz¹dku obrad znalaz³ siê
tak¿e punkt dotycz¹cy Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

Realizacjê zadañ ujêtych w harmonogramie na lata 2007-2013
przedstawi³ radnym burmistrz
miasta.
Wed³ug przed³o¿onego sprawozdania prace przebiegaj¹ zgodnie
z planem.

***
W latach 2007-2008 zrealizowano:
* wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum nr 1, * wymiana stolarki
okiennej w Gimnazjum nr 2,
* remont dachów segmentów A i B
w Szkole Podstawowej nr 4, * budowa nawierzchni ul. Tuwima
i Broniewskiego wraz z kanalizacj¹ ogólnosp³awn¹, * modernizacja nawierzchni ul. ¯eromskiego,
* budowa ul. £u¿yckiej, * budowa sieci kanalizacji ogólnosp³awej oraz wymiana sieci wodoci¹gowej w ul. Sk³odowskiej, * zakoñczono budowê sieci wod-kan
dla planowanego zespo³u budynków jednorodzinnych przy ulicy
Bielawskiej, * budowa i modernizacja oœwietlenia ulic - wymieniono 55 sztuk opraw oœwietlenia
ulicznego na energooszczêdne.
Wykonano oœwietlenie w ulicach
Kiliñskiego (od ul. Grunwaldzkiej
do Legnickiej), Kochanowskiego
i Grunwaldzkiej, * modernizacja
ci¹gów pieszych - wymieniono
nawierzchniê chodników przy ul.
Kiliñskiego: od ul. Wojska Polskiego do ul. £okietka oraz od ul.
Wolnoœci do ul. Wojska Polskiego oraz nawierzchni chodnika przy ul. Drzyma³y. W roku
2008 wymieniono odcinek chodnika przy ul. Chmielnej, Komuny
Paryskiej, od ul. Paderewskiego

do ul. Brzozowej (wzd³u¿ rzeczki), na terenie Przedszkola nr 1
przy ul. Wojska Polskiego, na
stadionie K.S Chojnowianka,
Sobieskiego, przejœcie od ul.
Sobieskiego do Parkowej na
wysokoœci bramy cmentarnej,
* rozbudowa cmentarza komunalnego - zakoñczono budowê
ogrodzenia rozbudowanej czêœci
cmentarza, * budowa kompleksu
boisk szkolnych przy ul. Kiliñskiego (Moje boisko Orlik
2012) - zakoñczono realizacjê I
etapu inwestycji - boiska pi³karskie o nawierzchni z trawy
syntetycznej z drena¿em, * budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy MOKSiR - zakoñczono prace przygotowawcze grodzono i zniwelowano teren
oraz posiano trawê.

W trakcie realizacji:
* budowa miêdzyszkolnego basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie,
* wymiana chodnika przy ul. Krasickiego, * wymiana nawierzchni
chodników przy pl. Dworcowym, * II etap inwestycji (Moje
boisko Orlik 2012) - zaplecze
szatniowo-sanitarnego z przy³¹czami, * remont elewacji i dachu
Muzem Regionalnego.
Pozosta³e inwestycje ujête w WPI
bêd¹ realizowane po uzyskaniu
œrodków zewnêtrznych b¹dŸ s¹ w
trakcie procedur zmierza-j¹cych
do uzyskania pozwolenia na
budowê lub procedur przetargowych.
eg

Sprawozdanie 7/2008 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa w okresie od dnia 25 wrzeœnia 2008 r. do dnia 26 listopada 2008 r.
Wydzia³u Rozwoju Gospodarczego m.in.:
1. Trwa remont elewacji i dachu muzeum.
2. Trwa remont sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1.
3. Trwa przebudowa sanitariatów w segmencie “D” SP Nr 4.
4. Trwa wymiana nawierzchni chodników przy Pl. Dworcowym.
5. Trwa budowa II etapu kompleksu boisk sportowych „Moje boisko
Orlik 2012” przy ul. Kiliñskiego.
6. Trwa budowa miêdzyszkolnego basenu przy SP Nr 4.
7. Trwa budowa oœwietlenia ulicznego w ulicach Bohaterów Powstania
Warszawskiego, Brzozowej, Broniewskiego, Krótkiej i Sempo³owskiej.
8. Zakoñczono i odebrano budowê ogrodzenia rozbudowywanej czêœci
cmentarza komunalnego.
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9. Wybudowano oœwietlenie uliczne w ci¹gu ulic Kiliñskiego - Kochanowskiego - Grunwaldzkiej.
10. Wykonano wymianê nawierzchni chodnika przy ul. Grunwaldzkiej.
11. Wymieniono s³upki z ³añcuchami na chodniku przy ul. Legnickiej
i Kolejowej.
12. Wyst¹piono do w³aœciciela posesji przy ul. Legnickiej (dawny
Argal) w celu uzyskania zgody na postawienie wiaty przystankowej.
13. Wykonywane s¹ bramy na terenie sportowo - rekreacyjnym przy
ul. Ma³achowskiego - MOKSiR.
14. Wykonano chodnik w Parku Piastowskim na odcinku od ul. Sobieskiego do ul. Parkowej.
15. Zainstalowano kolektory s³oneczne - solary na budynku szatni KS
Chojnowianka.
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Na XXX sesji
16. Z³o¿ono wniosek o dofinansowanie dot. przebudowy ci¹gów
pieszych w ulicach Paderewskiego i Wojska Polskiego w ramach
Programu Wieloletniego pod nazw¹ „Narodowy Program Przebudowy
Dróg Lokalnych 2008-2011”.
17. Zamontowano 2 bramki z siatkami na terenie boiska zielonego
przy ul. Maczka - £okietka.
18. Zakoñczono budowê WC miejskiego przy ul. Wolnoœci i
przekazano do eksploatacji CHZGK i M.
19. Zakupiono ogród zabaw, który bêdzie zamontowany w kwietniu 2009 r.
przy ul. D¹browskiego (teren MOKSiR).
20. Zagospodarowano zgodnie z projektem tereny zielone przy ul. Szpitalnej i przy ul. Lubiñskiej - Przelot.
21. Dokonano wymiany nawierzchni chodnika przy ul. Sobieskiego
po pó³nocnej stronie ulicy.
22. Dokonano wymiany nawierzchni chodnika przy ul. Grunwaldzkiej.
23. Uporz¹dkowano teren dzia³ki przy ul. Lubiñskiej i Zielonej.
24. Rozpoczêto porz¹dkowanie dzia³ki pod teren budowy u zbiegu
ulic Witosa i Bohaterów Getta Warszawskiego.
25. Uporz¹dkowano teren Stadionu Miejskiego i MOKSiR.
26. Rozpoczêto wymianê nawierzchni chodnika po zachodniej stronie
ulicy Krasickiego.

7. Wydano 2 decyzje na podzia³ nieruchomoœci:
- na wniosek Starostwa Powiatowego dokonano podzia³u ul. Kolejowej w celu regulacji stanu prawnego,
- przy ul. Sk³odowskiej na wniosek osoby fizycznej w celu sprzeda¿y dzia³ki.
8. Wydano 6 decyzji przekazuj¹cych nieruchomoœci w trwa³y zarz¹d
dla jednostek bud¿etowych, tj. 4 szkó³ i 2 przedszkoli.
9. Przygotowano informacjê o stanie mienia komunalnego Gminy
Miejskiej Chojnów na dzieñ 31 paŸdziernika 2008 r.
10. Z zakresu nadzoru nad gospodark¹ drzewostanem:
- przy ul. Spacerowej - wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie
zagra¿aj¹cego drzewa gatunku œwierk dla osoby fizycznej,
- przy ul. Baczyñskiego - wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie
drzewa gatunku œwierk w zamian za nasadzenie 2 sztuk dla osoby fizycznej.
11. Wydano postanowienie w sprawie zatwierdzenia wniosku o wydanie zezwolenia na odzysk odpadów mog¹cych powstaæ w wyniku
dzia³alnoœci Przedsiêbiorstwa Produkcyjno - Us³ugowego „HEMIZ”
Sp. z o.o. w Prochowicach.
12. Wydano decyzjê umarzaj¹c¹ postêpowanie w sprawie œrodowiskowych uwarunkowañ zgody na realizacjê przedsiêwziêcia polegaj¹cego na „Modernizacji Internatu Powiatowego Zespo³u Szkó³”
przy ul. Sobieskiego w Chojnowie.

Z zakresu Wydzia³u Gospodarki Gruntami
i Ochrony Œrodowiska m.in.:

Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatelskich m.in.:

1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców 15 lokali
mieszkalnych przy zastosowaniu 95% i 92% bonifikaty.
2. Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
- 4 dzia³ki pod zabudowê jednorodzinn¹ przy ul. Bielawskiej,
- 2 dzia³ki pod zabudowê jednorodzinn¹ przy ul. Kwiatowej,
- nieruchomoœæ zabudowan¹ przy ul. Fabrycznej,
- dzia³kê pod budowê gara¿u przy ul. Parkowej,
- lokal mieszkalny przy ul. Witosa.
3. Sprzedano w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków
zagospodarowania nieruchomoœci przyleg³ej dzia³kê o pow. 192 m2
po³o¿on¹ przy ul. G³owackiego.
4. W celu pozyskania dzia³ek pod zabudowê mieszkaniow¹ przy ul.
Bielawskiej dokonano zamiany dzia³ek z osob¹ fizyczn¹.
5. Przygotowano i podano do publicznej wiadomoœci og³oszenia
o przetargach na:
- sprzeda¿ 5 dzia³ek budowlanych, po³o¿onych w rejonie ul. Bielawskiej,
- sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej po³o¿onej przy ul. Drzyma³y.
6. Przeprowadzono przetargi na:
- sprzeda¿ dzia³ki pod zabudowê jednorodzinn¹ przy ul. M³ynarskiej,
zakoñczony wy³onieniem nabywcy za cenê 40.400 z³,
- sprzeda¿ nieruchomoœci przeznaczonej pod zabudowê wielorodzinn¹,
po³o¿onej przy ul. Witosa, zakoñczony wynikiem negatywnym,
- sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej ramp¹ betonow¹ przy ul. Fabrycznej (teren by³ego „Dolzametu”), zakoñczony wynikiem negatywnym,
- sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanej po³o¿onej przy ul. Samorz¹dowej (by³a kot³ownia), zakoñczony wynikiem negatywnym.
UCHWA£A NR XXVIII/138/08
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 5 listopada 2008r.
w sprawie op³aty od posiadania psów.
(podstawa prawna) Rada Miejska
Chojnowa uchwala, co nastêpuje:
§ 1. Uchwa³¹ niniejsz¹ Rada Miejska
w Chojnowie:
1) wprowadza na terenie miasta Chojnowa op³atê od posiadania psów;
2) okreœla wysokoœæ rocznej stawki
op³aty od posiadania psów;
3) okreœla zasady ustalania i poboru
oraz terminy p³atnoœci op³aty od posiadania psów;

§ 2. Wprowadza siê na terenie miasta
Chojnowa op³atê od posiadania psów.
§ 3. Stawkê roczn¹ op³aty od posiadania psów ustala siê w wysokoœci
36,00 z³ od jednego psa.
§ 4.1. Op³ata od posiadania psów
p³atna jest bez wezwania do dnia 31
marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowi¹zku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni
od dnia powstania tego obowi¹zku.
W przypadku powstania lub wygaœniêcia obowi¹zku uiszczenia op³aty
w ci¹gu roku podatkowego, stawkê
roczn¹ zmniejsza siê proporcjonalnie
do liczby miesiêcy, w którym istnia³
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1. Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 124 wnioski o przyznanie dodatku
mieszkaniowego, rozpatrzono 145 wniosków, przyznaj¹c dodatki
mieszkaniowe na kwotê 15.881 z³, (wydano 137 decyzji pozytywnych
i 8 decyzji negatywnych). Za miesi¹c X, XI 2008 wyp³acono dodatki
mieszkaniowe na kwotê 84.482 z³.
2. Dowody osobiste: przyjêto 140 wniosków, wydano 140 dowodów
osobistych.
3. Z zakresu spraw wojskowych:
- w miesi¹cu paŸdzierniku przeprowadzono rejestracjê przedpoborowych rocznika 1990, wezwano 118 osób, z których zg³osi³o siê 112,
- sporz¹dzono wykaz i za³o¿ono rejestr przedpoborowych - dokumentacja ta stanowi podstawê do organizacji poboru wojskowego.
Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego m.in.:
1. Wydano: 21 decyzji administracyjnych, 4 zaœwiadczenia do zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego zagranic¹, 5 zaœwiadczeñ do œlubu konkordatowego.
2. Sporz¹dzono: 3 akty urodzenia, 35 aktów ma³¿eñstwa, 15 aktów zgonu.
3. Za³atwiono: 169 spraw z biurem ewidencji ludnoœci i USC, 203
wnioski o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego, 2 korespondencje
konsularne.
4. Sprawdzono oko³o 45 wniosków o wydanie dowodu osobistego.
5. Zorganizowano jubileusz 50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego (z³ote gody).
6. Wys³ano 3 wnioski do Prezydenta RP o nadanie medali za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie.

obowi¹zek jej zap³aty.
2. Obowi¹zek uiszczenia op³aty powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym
powsta³y okolicznoœci uzasadniaj¹ce
powstanie tego obowi¹zku i wygasa
z up³ywem miesi¹ca, w którym usta³y
okolicznoœci uzasadniaj¹ce ten obowi¹zek.
§ 5. Wp³aty op³aty od posiadania
psów mo¿na dokonywaæ bezpoœrednio
w kasie Urzêdu lub na rachunek bankowy Urzêdu Miejskiego w Chojnowie.
§ 6. Wykonanie uchwa³y powierza
Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 7. Traci moc uchwa³a Nr XIV/72
/07 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia

20 listopada 2007r. w sprawie op³aty
od posiadania psów (Dz.Urz.Woj.
Dolnoœl¹skiego z dnia 6 grudnia
2007r. Nr 290, poz. 3646).
§ 8. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Dolnoœl¹skiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2009 roku oraz
podlega podaniu do publicznej wiadomoœci poprzez rozplakatowanie
w siedzibie Urzêdu Miejskiego w
Chojnowie i og³oszenie w "Gazecie
Chojnowskiej".
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Jan Skowroñski
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Miejskie inwestycje
Gruntowny remont sali
Prace w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1 dobiegaj¹ koñca. Sala,
która od wielu lat wymaga³a remontu, wkrótce s³u¿yæ bêdzie uczniom
tej placówki. Firma remontowo-budowlana wymieni³a ju¿ instalacjê
elektryczn¹, po naprawach pêkniêæ w murach po³o¿y³a nowe tynki.
Sufit wy³o¿ono p³ytami styropianowymi maskuj¹cymi p³yty kory-

Bez nakrêcania
Zegar na koœcielnej wie¿y nie tak dawno odzyska³ swoj¹ dawn¹ œwietnoœæ. Odmalowano tarcze, naprawiono mechanizm. Kilka dni temu firma
z Górnego Œl¹ska zamontowa³a tu tak¿e urz¹dzenie automatycznie
nakrêcaj¹ce zegar. Poza tym, tak jak przed kilkudziesiêcioma laty,

Ciep³o od s³oñca
Kilka tygodni temu na dachu budynku socjalnego KS Chojnowianka
zamontowano pierwsze w mieœcie solary. S³oneczne kolektory grzej¹

6

tkowe stropodachu, wykonano tak¿e pod³o¿e betonowe pod posadzkê
sportow¹. Wymieniono te¿ dwie pary drzwi wejœciowych do sali –
zamontowano drzwi aluminiowe. W czasie gdy podwykonawca
bêdzie uk³ada³ posadzkê z tworzyw sztucznych typu pulastic firma
zajmie siê odnawianiem pomieszczeñ zaplecza. W nowe urz¹dzenia
sportowe wyposa¿y salê szko³a. Remont sali finansowany jest
z dwóch Ÿróde³ - bud¿etu miasta i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

zegar g³oœno wybija godziny. W trosce o okolicznych mieszkañców,
gong sygnalizuj¹cy pe³n¹ godzinê ustawiony jest w godzinach od 6 do
22, nie bêdzie zatem zak³óca³ nocnej ciszy.
Ciekawostk¹ jest fakt, ¿e firma, która pieczo³owicie zajê³a siê chojnowskim zegarem przyjecha³a do grodu nad Skor¹ prosto z Litwy,
a z Chojnowa uda³a siê na Wawel.

teraz wodê w 300l zbiorniku oszczêdzaj¹c klubowy bud¿et i emisjê
zanieczyszczeñ. Zestaw solarny zakupiono z miejskich œrodków, jest
jednak szansa, ¿e czêœæ kosztów pokryje Narodowy Fundusz Ochrony
Œrodowiska.
eg
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Po³¹czy³a ich Terpsychora
Kiedy pó³ wieku temu spotkali siê na zabawie, muza tañca
z pewnoœci¹ mia³a jakiœ uk³ad z Amorem, bo ju¿ pierwszego
dnia, mi³osna strza³a trafi³a tañcz¹c¹ i patrz¹c¹ sobie w oczy parê.
Po piêædziesiêciu latach od tego wydarzenia ma³¿onkowie
ponownie stanêli na œlubnym kobiercu, dziêkuj¹c sobie za
wspólnie spêdzone lata, opiekê, wsparcie i mi³oœæ.
29 listopada Pañstwo Piaseccy i Malikowie zostali uhonorowani
przez Prezydenta RP medalami za wieloletnie po¿ycie ma³¿eñskie. Tego dnia w Urzêdzie Stanu Cywilnego z r¹k burmistrza
miasta odebrali odznaczenia, podziêkowania, gratulacje i ¿yczenia.

Anna i Roman Malikowie

Genowefa i Stanis³aw Piaseccy

Bez zazdroœci…?!

Swój dom znaleŸli w Chojnowie

Mia³a œliczne oczy, czarne, d³ugie w³osy, piêkne kszta³ty i cudowny
uœmiech - jednym s³owem, w oczach dwudziestoletniego Romka ucieleœnienie bogini. Wiejska zabawa by³a doskona³ym pretekstem do
nawi¹zania znajomoœci. Jej uroda nie onieœmiela³a go. Nie czu³ siê
skrêpowany, wrêcz przeciwnie - wiedzia³, ¿e oto po przeciwnej stronie sali stoi dziewczyna, u boku której chce wieœæ swoje ¿ycie.
Propozycjê tañca piêkna Anna przyjê³a z tym swoim niebiañskim
uœmiechem, a kiedy ich cia³a zbli¿y³y siê strza³a Amora dosiêgnê³a

To by³a jej pierwsza zabawa w nowym, nieco obcym jeszcze miejscu.
W okolice Poznania przyjecha³a z krakowskiego. Szuka³a pracy
i „swojego miejsca na ziemi”. Kiedy na zabawê przysz³a m³odziutka
Genowefa, m³odziutki Stanis³aw nie móg³ oderwaæ od niej oczu.
Zgrabna, piêkna osiemnastolatka z miejsca zaw³adnê³a jego sercem
i ju¿ wtedy postanowi³, ¿e bêdzie jego. Ale nie by³o ³atwo. Stanis³aw
dwa lata musia³ staraæ siê o wzglêdy Genowefy, zanim ta uzna³a, ¿e to
ten jedyny.

obojga. Œlub odby³ siê dwa miesi¹ce póŸniej. To z pewnoœci¹ urok
Romana i jak dziœ opowiada pani Anna, jego nieprzeciêtna uroda,
w tak szybkim tempie zawiod³y m³odych przed o³tarz. Pañstwo
Malikowie s¹ zatem przyk³adem tego, ¿e wcale nie trzeba „beczkê soli
z kimœ…”, aby ¿yæ w zgodzie d³ugie lata.
- Tolerancja, uczciwoœæ, zgoda i ustêpliwoœæ - to chyba najwa¿niejsze
sk³adowe udanego zwi¹zku - zgodnie twierdz¹ ma³¿onkowie. - Nigdy
te¿ nie okazywaliœmy zazdroœci, co nie znaczy, ¿e to uczucie nami nie targa³o. Umieliœmy po prostu dyplomatycznie tego typu sytuacje omijaæ.
Pañstwo Malikowie dochowali siê siedmiorga dzieci i siedemnaœciorga
wnucz¹t, w ¿yciu których s¹ zawsze obecni. I chocia¿ los nie
szczêdzi³ i tych trudnych chwil, zawsze oboje siê wspierali, potem
znaleŸli te¿ oparcie w dzieciach.
Dziœ, wolni od licznych rodzicielskich obowi¹zków, ciesz¹ siê sob¹,
¿yciem i z radoœci¹ obserwuj¹ dorastanie kolejnych pokoleñ.

- Uczucia pojawi³y siê z chwil¹ kiedy ten przystojniak poprosi³ mnie
do tañca – nie ukrywa pani Genowefa - ale nie spieszy³o mi siê do
zam¹¿pójœcia.
Stanis³aw okaza³ siê czu³ym, pracowitym i dobrym cz³owiekiem,
o takim marzy niemal ka¿da. Po kilku miesi¹cach Genowefa nie mia³a
zatem w¹tpliwoœci i odda³a serce i rêkê wybrankowi. Wkrótce potem
przyjechali do Chojnowa. Tu mieszka³ ju¿ brat, który zachêca³ wizj¹
pracy i w³asnego M. Skusili siê i nie ¿a³uj¹. W Chojnowie znaleŸli
swój dom - tu rodzi³y siê i wychowywa³y dzieci i wnuki, tu poznali
serdecznych przyjació³.
- Czêsto wracamy pamiêci¹ do lat m³odoœci i wydaje nam siê, ¿e to
by³o tak niedawno. Kiedy minê³o tych piêædziesi¹t lat? Jesteœmy jednak wdziêczni Bogu, ¿e pozwoli³ nam wychowaæ trójkê dzieci, cieszyæ
siê dorastaniem siedmiorga wnucz¹t, a teraz oczekujemy przyjœcia na
œwiat prawnuka.
eg
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Skowron i przyjaciele
Hip-hop wed³ug definicji to ruch kulturowy,
rozpoczêty przez Afroamerykanów i Latynosów we wczesnych latach 70. XX wieku
w nowojorskim Bronksie. Do œwiata kultury
masowej zacz¹³ przenikaæ na pocz¹tku lat 80,
a w nastêpnej dekadzie zacz¹³ zyskiwaæ popularnoœæ w innych rejonach œwiata.
Dotar³ te¿ do Chojnowa. Fanów tego gatunku
mamy w naszym mieœcie wielu - tworz¹cych,
rapuj¹cych, s³uchaj¹cych. Na ogó³ jednak to
œrodowisko „¿yje” w zaciszu domostw, ewentualnie piwnicznych klubów.
Kultura hip-hopu w swoim pochodzeniu, wywodzi siê przede wszystkim ze zmarginalizowanych spo³ecznie œrodowisk. St¹d w treœciach
utworów wiele wulgaryzmów, niekonformistycznych tekstów dotycz¹cych ogólnie przyjêtych wartoœci i estetyki. To natomiast sprowadza tê twórczoœæ do artystycznego podziemia.
Jarkowi Skowroñskiemu - jednemu Mc chojnowskiego andegrandu uda³o siê jednak
przekonaæ ludzi od kultury, ¿e hip-hop nie

musi byæ przesi¹kniêty wulgarn¹ ekspresj¹,
aby pozostaæ nadal t¹ sam¹ form¹ twórcz¹.
27 listopada, scena chojnowskiego domu kultury goœci³a wykonawców hip-hopu z Chojnowa
i okolic. ¯urek z Hajem, Skowron wraz
z labolem, Bloki Centrum Park, Echo Miasta
czy Da-emo dali tego dnia popis w³asnej
twórczoœci i rapowych umiejêtnoœci.

- Koncert by³ jednoczeœnie przedpremier¹
mojej p³yty, która uka¿e siê na prze³omie stycznia i grudnia - wyjaœnia „Skowron”. - By³ te¿
prób¹ zainicjowania kolejnych koncertów w tych
klimatach. To by³ rap dla naszego miasta…
A publicznoœæ? Ta oczywiœcie dopisa³a.
Wed³ug szacunkowych danych przez salê
przewinê³o siê oko³o dwustu fanów hip-hopu.
eg

Œpiewam i tañczê
Tak o sobie mówi¹ ci, którzy bior¹ udzia³
w dorocznej, niezwykle popularnej imprezie
organizowanej przez Gimnazjum nr 2.
To jak wielkim zainteresowaniem cieszy siê
ta impreza œwiadczy nie tylko wype³niona po
brzegi sala kinowa Miejskiego Oœrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, nie tylko liczba chêtnych do zaprezentowania siê na scenie, ale
tak¿e liczna publicznoœæ spoza szkolnej braci.
Na te prezentacje przychodz¹ absolwenci,
bli¿sza i dalsza rodzina i sympatycy.
Sk¹d bierze siê ta popularnoœæ? Powód jest
prosty. Nasza m³odzie¿ jest niezwykle kreatywna, uzdolniona artystycznie, ¿ywio³owa,
a kultura w takiej formie, to jedna z tych ulubionych.
Œpiewam i tañczê, to, jak ³atwo siê domyœleæ,
prezentacja talentów wokalnych i tanecznych.
Ka¿da z klas wystawia swoich przedstawicieli. Wystêpy przygotowywane samodzielnie, ocenia jury i publicznoœæ. M³odzi artyœci
nie korzystaj¹ z pomocy choreografów,
instruktorów œpiewu, scenografów, kostiumo-

logów. Mimo to ich prezentacji z pewnoœci¹
nie mo¿na zaliczyæ do banalnych, amatorskich czy nieprzemyœlanych. Ci, którym talentu artystycznego nie starcza, nadrabiaj¹ satyr¹, bawi¹c publicznoœæ do ³ez. Wszyscy
jednak przywi¹zuj¹ wagê do szczegó³ów,
starannego przygotowania i jak najefektowniejszego odbioru s³uchowo-wizualnego.
¯aden jednak tekst prasowy nie odda atmosfery tej imprezy - tam po prostu trzeba byæ
i na w³asnej skórze doœwiadczyæ emocji jakie
przekazuj¹ wokaliœci, grupy taneczne czy
m³odzi kabareciarze.

- To ju¿ piêtnasta edycja „mini listy” jak potocznie nazywaj¹ j¹ uczniowie - mówi pomys³odawczyni i organizatorka imprezy Ma³gorzata Potacza³a. - Cieszy nas ogromnie jej
popularnoœæ, ale przede wszystkim z podziwem
obserwujemy zaanga¿owanie uczniów, wspó³dzia³anie i ich konsolidacjê.
Szkolne show, mimo i¿ ma charakter konkursu,
g³ównie jest fantastyczn¹ zabaw¹ - nie czuje
siê tu rywalizacji, a publicznoœæ dopinguje
i oklaskuje ka¿dego wykonawcê.
I o to chodzi. Gratulujemy zatem organizatorom, m³odym artystom, wszystkim zaanga¿owanym i widowni.
eg
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Za spraw¹ emerytów i rencistów
160 osób spêdzi³o noc na balu andrzejkowym zorganizowanym przez
Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Cz³onkowie zwi¹zku,
kolejny ju¿ raz, wychodz¹c naprzeciw mieszkañcom przygotowali
zabawê, na któr¹ chêtnych zawsze jest wielu.
- Chcemy w ten sposób zaakcentowaæ nasz¹ dzia³alnoœæ, która na co
dzieñ skupia siê na zwi¹zkowcach i ich potrzebach - wyjaœnia przewodnicz¹ca Maria Steæ. -Emeryci i renciœci, to nie s¹ ludzie, którzy ju¿ siê
wypalili. Przeciwnie, wszyscy mamy jeszcze wiele energii i chcemy j¹
po¿ytkowaæ w ró¿ny sposób. Jednym z nich jest organizacja zabaw, na
których bawi¹ siê cz³onkowie i wszyscy, którzy lubi¹ tego typu rozrywkê.
Do tañca przygrywa³ zespó³ rodziny Laszkiewiczów, który w Chojnowie jest znan¹ i lubian¹ grup¹ muzyków. Nie dziwi zatem fakt, ¿e
uczestnicy balu, niemal od pierwszego, do ostatniego kawa³ka pl¹sali
na parkiecie. A te ostanie pl¹sy mia³y miejsce w godzinach porannych. I chocia¿ na andrzejkowym balu nie by³o lania wosku, to z pewnoœci¹ dobr¹ wró¿b¹ na kolejne miesi¹ce by³y szampañskie humory
i na³adowane akumulatory.

Chojnowski Zwi¹zek Emerytów Rencistów i Inwalidów dzia³a w naszym
mieœcie od oko³o 30 lat. Od piêciu cyklicznie organizuje zabawy
z okazji Andrzejek, tzw. op³atka czy jajka.
- To uboczna dzia³alnoœæ zwi¹zku - wyjaœnia M. Steæ. - Skupiamy
ludzi nieczynnych zawodowo i na ich problemach koncentrujemy nasze
dzia³ania. Dlatego korzystaj¹c z uprzejmoœci Gazety Chojnowskiej, za
jej poœrednictwem, zapraszamy wszystkich, którzy po przejœciu na emeryturê czy rentê nie potrafi¹ odnaleŸæ siê w nowej sytuacji. Chêtnie
pomo¿emy, liczymy tak¿e na pomoc i doœwiadczenie naszych cz³onków.
eg
M³odzie¿ z Gimnazjum nr 2 w Chojnowie
uczestnikami Œwiatowego Tygodnia Przedsiêbiorczoœci
W dniach 17 - 23 listopada 2008 r. odby³ siê Œwiatowy Tydzieñ Przedsiêbiorczoœci - miêdzynarodowa inicjatywa maj¹ca na celu promocjê postaw przedsiêbiorczych wœród m³odych ludzi.

Pomys³odawcami przedsiêwziêcia, w œwiecie funkcjonuj¹cego pod nazw¹ Global
Entrepreneurship Week, s¹ premier
Wielkiej Brytanii Gordon Brown i brytyjska rz¹dowo - biznesowa organizacja
Make Your Mark oraz prezes amerykañskiej Fundacji Kauffmana - Carl Schramm.
Do tej pory inicjatywa ta realizowana
by³a w USA i Wielkiej Brytanii, w tym
roku po raz pierwszy dotar³a do Polski.
Jednym z najwa¿niejszych projektów
w ramach Tygodnia Przedsiêbiorczoœci
w Polsce by³ projekt, w ramach którego
m³odzie¿ z Gimnazjum nr 2 w Chojnowie odby³a 21 listopada br. wizytê
w Urzêdzie Miasta.
Spotkanie mia³o na celu promowanie
postawy przedsiêbiorczych oraz w³asnej
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dzia³alnoœci gospodarczej jako atrakcyjnej drogi ¿yciowej, dlatego te¿ gimnazjaliœci spotkali siê m.in. z pracownikiem, który wyjaœni³ m³odym ludziom
etapy zak³adania w³asnej dzia³alnoœci
gospodarczej.
Podczas spotkania cz³onkowie Szkolnego Ko³a Przedsiêbiorczoœci zapoznali
siê z zasadami funkcjonowania i specyfik¹ Urzêdu Miasta, a w szczególnoœci
z kompetencjami Wydzia³u Spraw Obywatelskich i Wydzia³u Finansowo-Bud¿etowego.
Bardzo dziêkujemy Burmistrzowi Miasta
Chojnowa, panu Janowi Serkiesowi za
wspó³udzia³ w Œwiatowym Tygodniu
Przedsiêbiorczoœci i umo¿liwienie spotkania z pracownikami Urzêdu Miasta.
Opiekun Szkolnego
Ko³a Przedsiêbiorczoœci
- Anna Œwidurska

9

Syria- widziana okiem turysty
O Syrii tak naprawdê niewiele wiadomo. Nie zna siê ani tradycji, ani
zabytków tego kraju. Nie zna siê jego kultury i obyczajów. Niektórzy
wiedz¹, ¿e stolic¹ Syrii jest Damaszek. Wiedza to uboga i doœæ oglêdna.
Wszyscy kojarz¹ natomiast Syriê z krajem zamachowców i ekstremistów islamskich. Telewizja zrobi³a „kawa³ dobrej roboty” w tej kwestii,
utrwalaj¹c ten schemat w naszych g³owach.
Faktem jest, ¿e stosunki dyplomatyczne z krajami oœciennymi s¹,
delikatnie rzecz ujmuj¹c, zaostrzone lub zosta³y zerwane. Granica
z Libanem - zamkniêta, granica z Izraelem - zamkniêta. Obywatele
USA nie maj¹ prawa wstêpu, obywatele krajów neutralnych, którzy
maj¹ w paszporcie piecz¹tkê s³u¿by granicznej Izraela, nie maj¹ prawa
wstêpu na terytorium kraju. Jeden z obywateli Polski, cz³onek naszej
wyprawy - Wojtek, szczêœliwy posiadacz wizy amerykañskiej - na
szczêœcie mia³ wstêp. Niemniej nie ustrzeg³ siê podejrzanego wzroku
celnika, uwa¿nie lustruj¹cego jego paszport. Ciœnienie gwa³townie
wzros³o… Celnik odda³ mu w koñcu paszport - ciœnienie gwa³townie
opad³o…Wojtek wzi¹³ g³êboki oddech. Byliœmy w Syrii, kraju
ekstremistów…
Pierwsze wra¿enia to wszechobecny obraz prezydenta Bachara Al-Assada,
dos³ownie wszechobecny, widoczny na ka¿dym kroku, na murach,
w oknach domów, na szybach samochodów - bez gustu podœwietlony
œwiate³kami choinkowymi. Patrzy, obserwuje, czujnym okiem
spogl¹da na swój naród, dostrzegaj¹c problemy, a zarazem ciesz¹c siê
z sukcesów. „I believe in Syria” - to jeden z plakatowych sloganów.
Wszyscy maj¹ dlañ uwielbienie. W czasie naszego pobytu spotkaliœmy
cz³owieka, który po doœæ d³ugiej konwersacji powiedzia³, ¿e
Syryjczycy to dobrzy ludzie, tylko w kraju potrzebny jest ktoœ taki jak
Lech Wa³êsa. Œciszy³ przy tym g³os, by inni nie us³yszeli treœci naszej
rozmowy. Wydaje siê wiêc, ¿e ludzie boj¹ siê wyra¿aæ swoje zdanie w sposób bezpoœredni, boj¹ siê przeœladowañ czy represji ze strony rz¹du.
W Syrii, w przeciwieñstwie do Egiptu, spokojnie mo¿na rozmawiaæ
z ludŸmi, pytaæ o radê, pytaæ o drogê, maj¹c niemal¿e stuprocentow¹
pewnoœæ, ¿e nie zap³acimy bakszyszu. Wrzuciwszy Syriê do jednego
wora z Egiptem, spodziewaliœmy siê analogicznej sytuacji. Tutaj
ludzie po prostu pytali ze zwyk³ej, ludzko pojêtej ciekawoœci, sk¹d
przyjechaliœmy i czy podoba nam siê w Syrii. Dalej ju¿ ¿yczyli tylko
szczêœcia! Chêæ pomocy niesiona przez tych ludzi wynika³a z dobroci
serca. Czuliœmy siê g³upio… Tym razem, to my przekalkulowaliœmy
ludzk¹ dobroæ na gotówkê.
Wielk¹ radoœæ wywo³uje widok terenowych samochodów z polskimi
tablicami rejestracyjnymi, mijanych na drodze. To m³odzi ludzie,
którzy z pewnoœci¹ w planach maj¹ objechanie basenu Morza Œródziemnego. To jest równie¿ nasz plan, jedno z naszych marzeñ. Kiedyœ
na pewno je zrealizujemy, a póki co musi poczekaæ cierpliwie na
swoj¹ kolej.
Podró¿uj¹c autobusami po krajach Bliskiego Wschodu spotykamy siê
z doœæ ciekawym obyczajem. Podró¿nych czêstuje siê herbat¹,
obowi¹zkowo w programie s¹ cukierki, a czasami zdarza siê i sok
owocowy w kartonie. Wszystko oczywiœcie wliczone w cenê, niemniej sprawia radoœæ.
Podró¿owanie po Syrii jest bardzo wygodne. Na d³u¿szych trasach
po³¹czenia obs³uguj¹ firmy dysponuj¹ce komfortowymi, klimatyzowanymi autobusami. Czasami problemem jest dojazd do miejscowoœci, któr¹ planuje siê zwiedziæ. Autobusy czy busy je¿d¿¹ doœæ
czêsto, ale jedynie do godzin popo³udniowych. Czêsto wiêc traci siê
wiele czasu, czekaj¹c ranka nastêpnego dnia, by dostaæ siê do wyznaczonego celu. Wówczas konieczny jest nocleg, na przyk³ad na dworcu
autobusowym. Nie jest to ani wygodne, ani bezpieczne. Warto siê
rozejrzeæ po okolicy, by znaleŸæ odpowiedni¹ miejscówkê. W Syrii
takim wymarzonym miejscem mo¿e byæ gaj oliwny, a jest ich wiele.
Wojciech Cejrowski w swojej ksi¹¿ce „Gringo wœród dzikich plemion”
mówi, ¿e przy tego typu zachowaniu trzeba dysponowaæ TUPETEM
JAK TARAN, choæ porównywanie naszych przygód z autorem
„Gringa…”, to nadu¿ycie. Niemniej nocleg pod oknami domu, na
terenie prywatnym, to tupet. Poni¿ej instrukcja dzia³ania: po pierwsze
trzeba poczekaæ, a¿ s³oñce zajdzie za horyzont. W tym czasie nale¿y
dzielnie odpieraæ nachalne propozycje taksówkarzy, oferuj¹cych swoje
us³ugi. W krajach Bliskiego Wschodu, ka¿dy pojazd jest taksówk¹,
oznakowany czy nie- nie ma znaczenia. Zatrzymuje siê ka¿dy, widz¹c
turystów z plecakami. To stosunkowo prosty zarobek, a od turystów
mo¿na za¿yczyæ sobie znacznie wiêcej. Wracaj¹c jednak do tematu…
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po zachodzie s³oñca, nie rzucaj¹c siê nikomu w oczy, udaæ siê pewnym krokiem w kierunku „noclegowni”, bacz¹c by nie zostaæ przypadkowo oœwietlonym przez nadje¿d¿aj¹ce samochody. K³opoty nam
niepotrzebne, tym bardziej nocni goœcie. Bêd¹c dostatecznie oddalonym od drogi, pewnym, ¿e nie zwróci³o siê na siebie niczyjej uwagi
mo¿na roz³o¿yæ namiot i nie odzywaj¹c siê ju¿ wiêcej, nie œwiec¹c
niepotrzebnie latarkami, zasn¹æ w spokoju, by rano skoro œwit, usun¹æ
siê z „miejsca zbrodni”. To prosty i tani sposób na nocleg nawet w wielkim mieœcie, bez koniecznoœci ewakuacji za rogatki. Sprawdzone, na
pewno pos³u¿y jeszcze wielokrotnie.
Podsumowuj¹c, nasze spostrze¿enia na temat Syrii s¹ bardzo pozytywne,
zupe³nie odwrotne do tych, którymi „faszeruje” nas telewizja. Ludzie
mili i uczynni, klimat sprzyjaj¹cy pla¿owaniu o wiele bardziej, ani¿eli
aktywnemu zwiedzaniu- to fakt, ale w koñcu sierpieñ to jeden z najgorêtszych miesiêcy w roku. Mo¿na jednak prze¿yæ i wróciæ w zupe³nie dobrej kondycji. Jednym z najwiêkszych plusów Syrii jest to,
¿e nadal jest krajem tanim. Nie ma specjalnych, dro¿szych taryf dla
obcokrajowców, nie ma dro¿szych biletów dla studentów. Wy¿ywienie i przejazdy to stosunkowo niewielki koszt, zreszt¹ jeœæ w takim
upale siê nie chce. Noclegi zamykaj¹ce siê w maksymalnej cenie 10$,
to równie¿ niewiele. Wracamy z Syrii z jak najlepszymi wspomnieniami. I takie ju¿ pozostan¹…
Maciej Dziuba
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Kronika towarzyska
***
W nowo wybudowanym budynku przy ul. Z³otryjskiej,
16 listopada swoje pierwsze urodzinki obchodzi³a
Marysia Perkal, która jest najm³odsz¹ lokatork¹ tego
bloku. Z tej okazji mieszkañcy tego budynku sk³adaj¹
malutkiej Marysi moc najserdeczniejszych ¿yczeñ zdrowia
radoœci uœmiechu, którym obdarza wszystkie ciocie i wujków
ze swojego domu. Ogólnie “s³odkiego, mi³ego ¿ycia”.
Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza
drugi przetarg ustny ograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 6 po³o¿onego
w budynku mieszkalnym 3-kondygnacyjnym przy ul. Parkowej 2 w Chojnowie,
na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 36/2 o pow. 202 m2, wraz z oddaniem
w u¿ytkowanie wieczyste do dnia 18-04-2100 r. u³amkowej czêœci gruntu, dla której
S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 10849:

Przetarg ograniczony jest do w³aœcicieli
lokali mieszkalnych w budynku przy
ul. Parkowej 2, gdy¿ lokal nr 6 nie stanowi
samodzielnego lokalu mieszkalnego.
Osoby zamierzaj¹ce uczestniczyæ w przetargu
powinny zg³osiæ uczestnictwo w przetargu
wraz z dokumentem potwierdzaj¹cym tytu³
prawny do lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Parkowej 2 (aktualny odpis
z ksiêgi wieczystej) do dnia 6 stycznia 2009 r.
w sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie pok. nr 6 z dopiskiem na kopercie
"Przetarg - lokal nr 6 ul. Parkowa 2".
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako
lokal mieszkalny, a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest jako
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ug.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 12 stycznia 2009 r. o godz. 11.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie Nr 39864400000000212120000050 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie,
Rynek 18/19 do dnia 6 stycznia 2009 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¿ 210,00 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. 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. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest od podatku od
towarów i us³ug. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ lokalu odby³ siê dnia 8 paŸdziernika 2008 r.
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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24 godziny

- re a k t y w a c j a R e p u t a c j i
Los potrafi czasami sp³ataæ mi³ego psikusa.
P³yta sygnowana nazw¹ - Miœ Jubelek i Przyjaciele - mia³a byæ swoistym zakoñczeniem etapu
muzycznego na mapie kultury naszego miasta.
Recenzje jakie zebra³y “Cudze emocje” zaskoczy³y jednak samego pomys³odawcê. Opinie pochodz¹ce z 1 ligi polskiego alternatywnego rocka,
dawa³y wiele do myœlenia. Nawet nieliczni chojnowianie, którzy weszli w posiadanie tego kr¹¿ka,
wyra¿aj¹ ciep³e s³owa o jego zawartoœci poetyckorockowej. Decyzja o emeryturze muzycznej,
mog³a wiêc byæ tylko jedna: „ni chuchu jedziemy
dalej”. Ale w jakim kierunku i z jak¹ ekip¹? Stworzyæ porz¹dny zespó³ w takim miasteczku jak
Chojnów, jest niezwykle trudno. Wiadomo jedno.
Na pewno dojdzie do reaktywacji punkrockowego
Jubla lub republikañskiej Reputacji.
Rozwój wydarzeñ sprawi³, ¿e zwyciê¿y³a druga opcja,
ale sam sk³ad zespo³u zasadniczo ró¿ni³ siê od tego
z 2005r. Zanim jednak dosz³o do pe³nej obsady
grupy, trzeba by³o tych muzyków znaleŸæ.
Twórczoœæ Grzegorza Ciechowskiego jest bardzo
specyficzna. ¯eby zagraæ cokolwiek Jego - to trzeba
umieæ i chcieæ graæ. Zasoby kadrowe grajków
w MOKSiR s¹ na tyle zasobne, ¿e wszystko siê
uda³o. Najpierw krótkie zestawienie repertuaru pod
k¹tem rarytasów i niespodzianek. Próby od wrzeœnia, ko³o 8 razy w miesi¹cu. Porz¹dnie odgrywanie utworów, tylko lub a¿ 5 numerów. W koñcu
zapada decyzja o sesji nagraniowej. Termin po³owa listopada.
No to zaczynamy - dŸwiêk po dŸwiêku, akord po
akordzie.
Czas mija bardzo szybko, niepostrze¿enie. P¹czki
ufundowane przez pana Kryszczuka zapewniaj¹
wszystkim si³y witalne i dobre humory. Sesja
trwa³a 24 godziny - przez sobotê i niedzielê.
Muzycy w ekipie nagrywaj¹cej pochodz¹ z chojnowskich zespo³ów: Avans Plus, Baw Siê Z Nami,
Polish Fiction, Jubel, Narayan. Realizatorem
nagrañ jest Grzegorz Kruk. Pracuje on teraz nad
¿mudnym „sklejaniem i ³¹czeniem” dŸwiêków.
Potocznie zwie siê to masteringiem i remasteringiem „mixem”. Finalny produkt nie ujrzy
jednak tak szybko œwiat³a dziennego.
W styczniu rozpocznie siê nastêpna orka na
próbach. Pojawi¹ siê kolejne utwory z dorobku
Obywatela G.C., bêd¹ wiêc i kolejne niespodzianki. Tak by wszystko mieœci³o siê w kanonie has³a
“punk-reggae-party”. Tak Republika prezentowa³a siê w 1981r.
Czy chojnowska ekipa, choæ trochê przybli¿y klimaty na nowej p³ycie? Przekonamy siê w 2009r.
Dopiero po tym wydarzeniu, przyjdzie czas na
¿elazny repertuar zespo³u z Torunia. Póki co trzeba
uzbroiæ siê w cierpliwoœæ. Warto czekaæ m.in. na
kultow¹ “Witaminê X”.

Podziêkowania
Panu Stanis³awowi Kryszczukowi za pyszne p¹czki,
Pani Stanis³awie Szulakowskiej ze sklepu “Radiola”,
radnej Aleksandrze Chrz¹szcz i ekipie MOKSiRu
za dotychczasow¹ pomoc oraz lekarzowi Les³awowi
Kaczmarskiemu za fachow¹ pomoc medyczn¹.
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25 listopada - Œwiatowy Dzieñ Pluszowego Misia
“Czy to jutro, czy to dziœ wszystkim jest potrzebny miœ”
H. Bechlerowa

22 listopada Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie
zamieni³a siê w Krainê Pluszowych Misiów „Misiolandiê”. Z tej w³aœnie okazji dzieci licznie przyby³y do
naszej biblioteki wraz z „pluszakami” i swoimi rodzicami. Przywita³ ich klown o imieniu ¯ó³ta Czapeczka,
który równie¿ zosta³ zaproszony na spotkanie. Goœæ
przywita³ dzieci tymi s³owami: ”Dzieñ dobry kochane
dzieci! Czy wiecie jaki dziœ dzieñ? Kto ma swoje œwiêto?
Dziœ obchodzimy Œwiatowy Dzieñ Pluszowego Misia.
Tak, tak. 1 Czerwca wszystkie dzieci maj¹ swój dzieñ - Dzieñ
Dziecka, a dzisiaj wszystkie misie maj¹ swoje œwiêto.
Bardzo mi mi³o, ¿e mogê Was goœciæ w Krainie Pluszowych
Misiów. Czy dzieci przynios³y swojego ulubionego pluszowego misia? Przedstawcie waszych ulubieñców kolegom.
Dzieci nie tylko pochwali³y siê „pluszakami”, ale
stwierdzi³y, ¿e miœ to nie tylko pluszowa przytulanka.
To ktoœ bardzo bliski, czu³y, cierpliwy i czêsto niezast¹piony. Misiaczki towarzysz¹ dzieciom zarówno w chwilach radoœci, jak i smutku. S¹ powiernikami dzieciêcych tajemnic, ocieraj¹ ³zy, pomagaj¹ zasypiaæ.
Nastêpnie „¯ó³ta Czapeczka” opowiedzia³ dzieciom
historiê pluszowego misia, która zaczyna siê tak:
w 1902 roku ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych Theodore Roosevelt bêd¹c na polowaniu sprzeciwi³ siê zabiciu m³odego niedŸwiadka. Œwiadkiem tego
wydarzenia by³ Clifford Berryman, który uwieczni³ tê
historiê na rysunku. Rysunek ukaza³ siê w waszyngtoñskiej gazecie, gdzie ujrza³ go Morris Michton, w³aœciciel sklepu z zabawkami. Michton wpad³ na pomys³,
aby wykonaæ kilka zabawek przedstawiaj¹cych misia
i zobaczyæ, jak siê bêd¹ sprzedawa³y. Pluszowe misie
sprzedawa³y siê znakomicie. Wówczas to Michton
zwróci³ siê z proœb¹ do prezydenta o zezwolenie nadania wykonywanym przez siebie misiom imienia Teddy
i tak siê je nazywa do tej pory.
Po zapoznaniu siê z dziejami misia Teddy, dzieci wys³ucha³y krótkiego opowiadania o” Misiu Uszatku”,
a potem bawi³y siê w zabawê pt. ”Stary niedŸwiedŸ
mocno œpi”. Du¿o radoœci sprawi³o wszystkim równie¿
ubieranie misiów i misiowy pokaz mody, a tak¿e
zabawa polegaj¹ca na karmieniu g³odnych misiów.
Trudnoœæ polega³a na tym, ¿e dzieci i doroœli mieli zawi¹zane oczy. By³o jeszcze i odœpiewanie 100 lat, i urodzinowy tort, i ma³e co nieco,
a na zakoñczenie pami¹tkowe zdjêcie z pluszakami.
Myœlê, ¿e spotkanie podoba³o siê dzieciom, jak i rodzicom, o czym œwiadczyæ mog³y uœmiechy na ich buziach.
Z pozdrowieniami
¯ó³ta Czapeczka
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Uwa¿ajmy na sekty!
26 listopada w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Chojnowie odby³o siê
bardzo ciekawe spotkanie z Piotrem
Tomaszem Nowakowskim - doktorem
pedagogiki, dziennikarzem i publicyst¹,
wyk³adowc¹ Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego.

Nasz goœæ - w przystêpny sposób, opieraj¹c siê na konkretnych przyk³adach - przybli¿y³ podstawowe zagadnienia zwi¹zane z sektami. W swoim wyk³adzie
skoncentrowa³ siê przede wszystkim na
omówieniu tego, w jaki sposób sekty
werbuj¹ nowych cz³onków. Z pewnoœci¹ uczestnicz¹ca w spotkaniu m³odzie¿
z Gimnazjum nr 2, po zapoznaniu siê
z metodami dzia³ania sekt, bêdzie ostro¿niejsza w nawi¹zywaniu kontaktów
z nieznajomymi.

Bardzo dziêkujemy pedagogom: pani
Hance D¹browskiej-Król i pani Marioli
Jakusik za pomoc w przygotowaniu spotkania. A poniewa¿ najskuteczniejszym
antidotum na manipulacje ze strony sekt
jest rzetelna wiedza na ich temat - zapraszamy do naszej biblioteki. Przy tej okazji
uda³o nam siê zakupiæ naprawdê œwietnie napisane ksi¹¿ki dotycz¹ce nie tylko
sekt, ale i innych zagro¿eñ we wspó³czes-

nym œwiecie, m.in. „Rama: by³am w sekcie”, „ABC o sektach”, „Sekty: co ka¿dy
wiedzieæ powinien”, „Sekty: oblicza
werbunku”, „Internet: miêdzy edukacj¹,
bezpieczeñstwem a zdrowiem”, „Nowoczesna telewizja czyli bliskie spotkania
z kultur¹ masow¹”.
B.L.

Co s³ychaæ w Przedszkolu nr 1?
Obchody œwiatowego
Dnia Pluszowego Misia
25 listopada w naszym przedszkolu
odby³a siê impreza z okazji Œwiatowego
Dnia Pluszowego Misia, przebieg³a ona
pod has³em: „Wszystkie misie nasze
s¹!”. Ten dzieñ zosta³ ustanowiony na
czeœæ pierwszego na œwiecie pluszowego misia, który w 2002 roku obchodzi³
swoje setne urodziny. Przez te wszystkie
lata Pluszowy Miœ sta³ siê jedn¹ z wa¿niejszych ikon wspó³czesnej kultury, bohaterem wielu ksi¹¿ek, filmów i kreskówek.
W tym dniu nasze przedszkole zamieni³o siê w „Krainê Pluszowych Misiów”.
Ka¿dy przedszkolak przyniós³ ze sob¹
swojego pluszowego przyjaciela - pocieszyciela, aby razem bawiæ siê, a zabaw i atrakcji by³o moc. Wszystkie dzieci
w poszczególnych grupach wys³ucha³y
opowiadania o pierwszym pluszowym
misiu, malowa³y, rysowa³y i kolorowa³y
wizerunki swoich misiaczków, a wszystkie prace zosta³y umieszczone w szatni
przedszkolnej tworz¹c piêkn¹ wystawê,
by³a tak¿e wspólna zabawa przy muzyce,
s³odki poczêstunek oraz pami¹tkowe
zdjêcia.
Najwiêksz¹ jednak atrakcj¹ dla dzieci
by³o przedstawienie pt.: „Czerwony
Kapturek” w wykonaniu personelu
przedszkola. Wszystkie przedszkolaki
z wielkim zainteresowaniem i radoœci¹
ogl¹da³y znan¹ im bajkê. Uœmiechniête
minki i szczêœcie wymalowane na buŸ-

kach naszych przedszkolaków by³y dowodem na to, ¿e ten dzieñ by³ naprawdê
udany!

Andrzejki - Dzieñ wró¿b i zabaw
Miniony tydzieñ w naszym przedszkolu
obfitowa³ w niecodzienne wydarzenia,
bo oprócz Œwiatowego Dnia Pluszowego Misia, odby³a siê równie¿ „Zabawa
andrzejkowa”! Przygotowany program
by³ bardzo bogaty i mia³ nieco tajemnicz¹,
ale pe³n¹ humoru atmosferê. Dziêki
krótkiej opowieœci dzieci mia³y okazjê
dowiedzieæ siê sk¹d pochodzi andrzejkowy zwyczaj, jak obchodzono ten dzieñ
w przesz³oœci. Oczywiœcie w tym dniu
nie zabrak³o wró¿b tj.: lanie wosku,
„wêdrówka butów”, przek³uwanie serc
z imionami p³ci przeciwnej, wybieranie
zawodów i wiele, wiele innych. By³y
równie¿ konkursy z nagrodami, weso³e
zabawy taneczne oraz s³odki poczêstunek.
Czas przedszkola to chyba najlepszy
okres w ¿yciu cz³owieka, to czas zabawy
i beztroski. Dlatego te¿ warto czyniæ
starania, aby takie dni, jak te opisane wy¿ej
by³y czêœciej, a wtedy na pewno ka¿dy nasz
przedszkolak bêdzie mi³o wspominaæ
nas po latach.
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Z

notatnika dy¿urnego

2008/11/19 KP w Chojnowie zosta³ powiadomiony o tym, ¿e nieznany sprawca
z budynku Szko³y Podstawowej w Bia³ej
skrad³ pami¹tkow¹ tablicê wykonan¹
z lastryka o wartoœci 100 z³.
2008/11/20 na skrzy¿owaniu drogi krajowej nr 94 z A-4 kieruj¹cy samochodem marki Fiat Seicento nie ust¹pi³ pierwszeñstwa przejazdu na skrzy¿owaniu
dróg dla kieruj¹cego samochodem marki
Opel Omega. Kieruj¹cy Fiatem Seicento
w wyniku zdarzenia dozna³ obra¿eñ
cia³a w postaci st³uczenia klatki piersiowej oraz kolana prawego, pozosta³
na obserwacji w Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy.
2008/11/24 W miejscowoœci Budziwojów nieznany sprawca uszkodzi³
elewacje oraz trzy okna budynku Szko³y
Podstawowej poprzez pomalowanie ich
farb¹ koloru srebrnego czym spowodowa³ straty na ³¹czn¹ kwotê 1.000z³, na
szkodê Szko³y Podstawowej w Budziwojowie.
2008/11/24 Tego dnia pracownica jednego z banków w Chojnowie ujawni³a
fa³szywy banknot 50-z³otowy, który
wp³aca³ handlowiec z terenu miasta.
W tym samym czasie ujawnione zosta³y
kolejne dwa fa³szywe banknoty w pobliskich miejscowoœciach: jeden na
stacji paliw, drugi w sklepie. Wszystkie
zabezpieczone banknoty by³y tej samej
serii i posiada³y ten sam numer.
Funkcjonariusze chojnowskiej Policji
bardzo szybko wytypowali i zatrzymali
osobê, która zap³aci³a za zakupy fa³szywym banknotem. Nastêpnie zatrzymano
18-latka, który przyzna³ siê, ¿e banknoty
50-z³otowe skanowa³ w domu, nastêpnie
rozrzuca³ je w ró¿nych punktach miasta
obserwuj¹c zachowanie przechodniów.
Twierdzi, ¿e nie spodziewa³ siê, i¿ banknoty trafi¹ do obiegu. Za podrabianie
lub przerabianie pieniêdzy grozi kara
pozbawienia wolnoœci nie ni¿sza ni¿
5 lat.
2008/11/27 Na terenie przyleg³ym do
marketu LIDL w Chojnowie funkcjonariusze Referatu Prewencji KP w Chojnowie zatrzymali nietrzeŸwych nastolatków, którzy zaatakowali 84.letni¹ kobie-
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tê. Przewrócili j¹ na ziemiê i ukradli torbê z zakupami o ³¹cznej wartoœci 260 z³.
Poszkodowana dozna³a z³amania koœci
podg³ówkowej ramienia prawego, pozosta³a w Szpitalu Specjalistycznym
w Legnicy. W podobny sposób sprawcy
potraktowali 80.letni¹ chojnowiankê. Ta
jednak wo³aniem o pomoc i stawianiem
oporu sp³oszy³a nastolatków. W miniony poniedzia³ek na wniosek Komisariatu
Policji w Chojnowie Prokuratura Rejonowa w Z³otoryi wobec jednego ze sprawców zastosowa³a œrodek zapobiegawczy
w postaci dozoru Policji.
2008/11/28 W miejscowoœci Bia³a nieznany sprawca po uprzednim uszkodzeniu drzwi wejœciowych, okna fasadowego, dwóch rolet antyw³amaniowych
w drzwiach tarasowych oraz dwóch okien
tarasowych, i po wybiciu szyby w drzwiach
tarasowych w budynku jednorodzinnym
w budowie dosta³ siê do œrodka dokonuj¹c penetracji obiektu po czym po
podniesieniu drzwi roletowych w gara¿u
dosta³ siê do jego wnêtrza sk¹d zabra³
odkurzacz i podkaszarkê elektryczn¹
wartoœci 2030 z³, po czym porzuci³ je na
posesji. Straty poniesione w wyniku
zniszczeñ wynios³y 12.000 z³.

***
W ostatnim okresie Komisariat Policji
w Chojnowie odnotowa³ szereg zdarzeñ
drogowych na terenie miasta i gminy
Chojnów, w wyniku których kieruj¹cy
pojazdami lub pasa¿erowie doznali
obra¿eñ cia³a. Zdarzenia te spowodowane by³y niedostosowaniem prêdkoœci jazdy do warunków atmosferycznych panuj¹cych na drodze.
W zwi¹zku z powy¿szym funkcjonariusze Komisariatu Policji w Chojnowie apeluj¹ do kierowców o:
* zachowanie szczególnej ostro¿noœci
podczas poruszania siê po drogach
uwzglêdniaj¹c porê roku, mo¿liwe
opady œniegu lub deszczu ze
œniegiem, s³ab¹ widocznoœæ oraz
œlisk¹ nawierzchniê dróg;
* dokonanie przegl¹dów pojazdów
pod k¹tem usterek, skutecznoœci
hamulców, a w szczególnoœci stanu
opon z rozwa¿eniem ich wymiany na
tzw. „opony zimowe”.

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

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób
trzecich i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ. Przetarg,
oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê
w dniu 12 stycznia 2009 r. o godz. 12.00 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y
wp³aciæ do dnia 6 stycznia 2009 r. na konto Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie Nr 3986440000000021212
0000050 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek
18/19 lub w kasie tut. Urzêdu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem
siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia
14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿
1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do
pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿ 40 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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OG£OSZENIA DROBNE
Domy mieszkania lokale

Us³ugi

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
o pow. 46 m2, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, przedpokój, centralne ogrzewanie na wêgiel, ogródek ko³o mieszkania przy ul. Drzyma³y, cena
2500/m2. Wiadomoœæ: tel. 0603-428-109.

Przeprowadzki, transport, tanio i solidnie.
Wiadomoœæ: tel. 0603-555-745.

Sprzedam lub zamieniê na wiêksze mieszkanie w³asnoœciowe, bezczynszowe o pow. 64m2
w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 0604-245-422.
Sprzedam lub zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe w Jaroszówce o pow. 72 m2 - 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, przedpokój, co, okna
plastikowe, dodatkowe pomieszczenia gospodarcze, cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ:
tel. (076) 818-74-00 lub 0696-838-702.
Kupiê mieszkanie do remontu do 50 m2
w realnej cenie. Wiadomoœæ: tel. 0602-254-608.
Kupiê mieszkanie 2-3.pokojowe w Chojnowie, mo¿e byæ do remontu. Wiadomoœæ:
tel. 0663-626-063.
Firma handlowa poszukuje do wynajêcia
lokal u¿ytkowy w œcis³ym centrum miasta
o pow. 100-200 m2, wejœcie z poziomu chodnika, du¿e witryny. Wiadomoœæ:
tel. 0600-263-767 lub 0606-827-573.
Wynajmê lub kupiê lokal w centrum miasta
na cele handlowe - min. 50 m2. Wiadomoœæ:
tel. 0502-540-405 lub 0692-414-124.
Sprzedam sklep na ul. Baczyñskiego
o pow. 130 m2 na dzia³ce 5,5 ara, mo¿liwoœæ
budowy domu - woda, pr¹d. Wiadomoœæ:
tel. 0608-417-343.
Posiadam do wynajêcia wyposa¿ony lokal
dla dwóch fryzjerów (damski lub mêski)
i samodzielnej kosmetyczki, dobra lokalizacja i œwietne warunki do pracy. Wiadomoœæ:
tel. 0602-529-242.

Pierwszy punkt
gazów technicznych
firmy Messer
Chojnów ul. Fabryczna 1
“Metal-Cart"
tel. (076) 818-71-86
godz. otwarcia 7.00 - 16.00
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Us³ugi budowlane: uk³adanie glazury,
malowanie, szpachlowanie, monta¿ drzwi
i okien, panele i inne us³ugi na ¿yczenie
klienta, promocyjne ceny, fachowa i gwarantowana jakoœæ. Wiadomoœæ: tel. 0605-327-676.
Nauczycielka udzieli korepetycji z matematyki i j. angielskiego - z przygotowaniem
i programem dla dzieci najm³odszych. Wiadomoœæ: tel. (076) 819-60-93 lub 0607-552-858.

Inne
Dzia³ki budowlane w Chojnowie przy ul. Leœnej i Wrzosowej. Wiadomoœæ: tel. 0694-876-456
po godz. 16.00.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 10 arow¹
w Jaroszówce. Wiadomoœæ: tel. 0513-103-131.
Sprzedam pustaki “Teriva”. Wiadomoœæ:
tel. 0792-242-114.
Sprzedam pole 6,20 hektarów, okolice
górnej Bia³ej, mo¿liwoœæ przekszta³cenia na
dzia³ki (1,4h). Wiadomoœæ: tel. (076) 818-88-12
lub 0608-417-343.

Super okazja!!!
Jedyna mo¿liwoœæ wybrania
i wyciêcia choinki noworocznej.

Doradzimy, pomo¿emy wybraæ
i wyci¹æ choinki wys. 1,5m - 4 m.
Plantacja choinek sprzedaje
ju¿ od 5 lat najtaniej w okolicy.
Goliszów 1 (300 m od wiaduktu
kolejowego przy dawnym POHZ).

Cena 15 z³ ka¿da!!!
* Sprzedajemy ju¿ od 15.12.2008r.
od godz. 9.00 do zmroku na plantacji.
* Sprzeda¿ na targowisku od 18.12.2008r.
* Sprzeda¿ przy ul. Drzyma³y 4 (wejœcie od
podwórka) od 16.12.2008r. od godz. 12.00.
* Sprzeda¿ na wioskach od 18.12.2008r.
(dni i godziny bêd¹ podawane na og³oszeniach rozwieszanych na s³upach i przystankach)

Tel. 782-163-131 lub (076) 819-17-24
PrzyjdŸ i zobacz, odejdziesz zadowolony.

Posiadam do wynajêcia gara¿e przy ul. Z³otoryjskiej 6, cena 120 z³. Wiadomoœæ:
tel. (076) 819-63-74 lub 0605-306-876.
Sprzedam gara¿ przy ul. Z³otoryjskiej 4
w Chojnowie (nowy blok), cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-61-64 lub
0664-308-633.
Sprzedam lampê Bioptron PRO + spray, rok
prod. 2002, ze stojakiem, stan idealny, gwarancja bezterminowa, cena nowej 1600 z³, sprzedam za 800 z³. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-60-43.

* PO¯YCZKI * KREDYTY *
"Wiele banków w jednym miejscu"

- gotówkowe
- samochodowe
- konsolidacyjne
* bez zaœwiadczeñ o dochodach
* bez zabezpieczeñ
Klient zg³aszaj¹cy siê z t¹ reklam¹
otrzyma zwrot 3% prowizji bankowej

tel. (076) 818-14-33
ul. Kolejowa 12, 59-225 Chojnów
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503-197-857;

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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UCHWA£A Nr XXVIII/136/08
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 5 listopada 2008r.
w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci.
(podstawa prawna), Rada Miejska Chojnowa
uchwala, co nastêpuje:
§ 1. Ustala wysokoœæ rocznych stawek podatku od
nieruchomoœci:
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,74 z³ od 1 m2
powierzchni;
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,90 z³ od 1 ha
powierzchni;
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego - 0,34 z³ od
1 m2 powierzchni.
2) od budynków lub ich czêœci:
a) mieszkalnych - 0,62 z³ od 1 m 2 powierzchni
u¿ytkowej;
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej - 19,61 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym - 9,24 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie udzielania œwiadczeñ zdrowotnych

- 4,01 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;
e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - 6,64 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;
3) od budowli 2% ich wartoœci okreœlonej na podsta-wie art. 4 ust. 1, pkt 3 i ust. 3-7 cytowanej ustawy z 12.01.1991r. o podatkach i op³atach lokalnych.
§ 2. Traci moc uchwa³a Nr XIV/70/07 Rady Miejskiej
Chojnowa z dnia 20 listopada 2007r. w sprawie
okreœlenia wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci (Dz.Urz.Woj.Dolnoœl¹skiego z dnia 6 grudnia 2007r. Nr 290, poz. 3644).
§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza Burmistrzowi
Miasta Chojnowa.
§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Dolnoœl¹skiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od
1 stycznia 2009 roku oraz podlega podaniu do publicznej wiadomoœci poprzez rozplakatowanie w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie i og³oszenie w "Gazecie Chojnowskiej".
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Jan Skowroñski
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Œpiewam i tañczê

