Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie
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Wyznania po pó³ wieku
Z ogromnym przejêciem dziêkowali sobie za wspólnie spêdzone lata…

Op³atki seniorów
Œwiêta mamy ju¿ za sob¹, ale ich echo, jak co roku, odbija siê jeszcze kilka tygodni po nowym roku.

Ferie w mieœcie
Na zakoñczenie ferii z bibliotek¹ najm³odsi obejrzeli baœni pt.„ Kot w butach”.

W MOKSiR by³o karaoke, projekcje bajek, tañce i wybór królowej i króla balu…

Po miesiêcznym boju
4 tygodnie trwa³y rozgrywki Turnieju Pi¹tek Pi³karskich o Puchar Burmistrza Miasta Chojnowa. - tytu³ mistrza wywalczy³a dru¿yna Inter.

Ponadto w numerze:
* Na XXXIV sesji; * Z polecenia Ojca Œwiêtego; * Uwaga grypa; * Chojnów - moje miasto - konkurs; * Wieœci szachowe

Chojnowskie
Z prac wydzia³ów
Wydzia³ RG
* budynek szatniowo-sanitarny przy kompleksie boisk przy ul. Kiliñskiego pod³¹czono
ju¿ do wybudowanych wczeœniej przy³¹czy –
wodno-kanalizacyjnych i energetycznego.
Dobiegaj¹ te¿ koñca prace przy budowie dojœæ –
uk³adane s¹ obecnie chodniki z betonowej
kostki brukowej;

rozmaitoœci

nowa z dnia 26 stycznia 2009 r. Nr 10/2009),
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim
w Chojnowie w terminie do dnia 09.03.2009 r.

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.

PIT-y w Chojnowie

* w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1 dobiega koñca monta¿ sprzêtu sportowego –
nowych koszy, sprzêtu do siatkówki, siatek
zabezpieczaj¹cych okna i grzejniki oraz
kotary rozdzielaj¹cej boisko;

Wzorem lat ubieg³ych, Urz¹d Miejski w porozumieniu z Urzêdem Skarbowym w Legnicy, od 12 marca uruchamia punkt przyjmowania zeznañ podatkowych. W ka¿dy
czwartek w godz. 8.00 - 15.00 mieszkañcy
Chojnowa mog¹ sk³adaæ swoje rozliczenia
w pokoju nr 3 na parterze. W urzêdzie s¹
tak¿e dostêpne druki PIT-ów.

Terapia dla osób
wspó³uzale¿nionych
prowadzona jest w ka¿dy I poniedzia³ek
miesi¹ca w godz. 16.30 - 19.30 oraz w ni¿ej
wymienione dwie soboty w ka¿dym miesi¹cu
w godz. 11.00 - 17.00 :
10 i 17 styczeñ 2009 r.
07 i 14 luty 2009 r.
07 i 14 marzec 2009 r.
11 i 18 kwiecieñ 2009 r.
09 i 16 maj 2009 r.
06 i 13 czerwiec 2009 r.
04 i 11 lipiec 2009 r.
01 i 08 sierpieñ 2009 r.
05 i 12 wrzesieñ 2009 r.
03 i 10 paŸdziernik 2009 r.
07 i 14 listopad 2009 r.
05 i 12 grudzieñ 2009 r.
Osoba prowadz¹ca terapiê: Maria Barbara
Wojciechowska.
Miejsce prowadzenia terapii: Chojnów, pl.
Zamkowy 1a.

Punkt konsultacyjny
w Chojnowie, pl. Zamkowy 1a
* terapeuta ds. uzale¿nieñ Wojciech Machnik
przyjmuje:
-I czwartek miesi¹ca w godz. 13.30 - 16.30
-II czwartek miesi¹ca w godz. 15.30 - 18.30
-III czwartek miesi¹ca w godz. 15.30 - 18.30
*konsultant ds. dzieci i m³odzie¿y Hanka
D¹browska - Król przyjmuje:
-IV czwartek miesi¹ca w godz. 15.30 - 18.30

* zakoñczono przebudowê sanitariatów
w segmencie D Szko³y Podstawowej nr 4.
Dotychczasowe urz¹dzenia przeznaczone dla
dzieci przedszkolnych zastapiono sanitariatami odpowiadaj¹cymi normom dla dzieci
szkolnych.
* og³oszono przetarg na modernizacjê kaplicy
cmentarnej na chojnowskiej nekropolii.
Obiekt bêdzie mia³ now¹ aran¿acjê wnêtrza,
now¹ instalacjê elektryczn¹ i nag³aœniaj¹c¹.

Wydzia³ GGiOŒ
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami /j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603
z póŸ. zm./ Wydzia³ Gospodarki Gruntami
i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie informuje o wywieszeniu na
tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu:
1) w dniach od 26.01.2009 r. do 16.02.2009 r.:
- wykazów lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda¿y na rzecz najemców
po³o¿onych przy ul. Wolnoœci 5 i 7 w Chojnowie (Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Choj-
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Zebranie Chojnowianki
Zarz¹d Klubu Sportowego „Chojnowianka”
informuje uprzejmie wszystkich kibiców
i sympatyków pi³ki no¿nej, ¿e drugie zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbêdzie siê
16.02.2009r. (poniedzia³ek) w Domu Chemika o godz. 19.00. Wszystkich chêtnych
serdecznie zapraszamy.

Zebranie Ko³a PZW „Skora”
Zarz¹d Ko³a PZW „Skora” Chojnów informuje, ¿e 15.02.2009r. o godz. 10.00 w restauracji Max odbêdzie siê Walne Zebranie
Sprawozdawczo-Wyborcze. Drugi termin
w tym samym dniu o godz. 10.30. Ze wzglêdu
na wagê spotkania serdecznie zapraszamy
wszystkich cz³onków naszego Ko³a.

Podziêkowanie
Zarz¹ ko³a PZW „Skora” w Chojnowie
sk³ada serdeczne podziêkowanie Panu
Mariuszowi Traczykowi z firmy „Dami” za
wsparcie i pomoc w organizacji zawodów
wêdkarskich dla dzieci i m³odzie¿y naszego
ko³a w 2008 r.

Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta
- luty, marzec, kwiecieñ ‘09
1. Apteka ,,Pod S³oñcem”: tel. 076 81-88-452
01.03.09, 05.04.09,
2. Apteka ,,Salix”: tel. 076 81-88-301
08.03.09, 12.04.09,
3. Apteka ,,Melisa”: tel. 076 81-91-658
08.02.09, 15.03.09, 13.04.09,
4. Apteka ,,Farmed”: tel. 076 81-81-136
15.02.09, 22.03.09, 19.04.09
5. Apteka ,,Stokrotka”: 22.02.09, 29.03.09, 26.04.09,
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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Chojnowskie

rozmaitoœci

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA

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).

drugi 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).

Okres dzier¿awy - czas nieoznaczony.
Przetarg, oddzielnie na ka¿dy oznaczony grunt
odbêdzie siê w dniu 6 marca 2009 r. o godz 11.30
w lokalu nr 11 znajduj¹cym siê w siedzibie Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie, pl. Zamkowy 1.
W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby fizyczne i
osoby prawne, je¿eli wp³ac¹ do kasy lub na konto
- Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d
Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej
wysokoœci nale¿y wp³aciæ do dnia 28 lutego 2009 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.

Okres dzier¿awy - czas nieoznaczony.
Przetarg, oddzielnie na ka¿dy oznaczony grunt odbêdzie siê w dniu 6 marca 2009 r.
o godz 11.00 w lokalu nr 11 znajduj¹cym siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie, pl. Zamkowy 1.
W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby fizyczne i osoby prawne, je¿eli wp³ac¹ do
kasy lub na konto - Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski
w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów. Wadium (w pieni¹dzu)
w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ do dnia 28 lutego 2009 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.
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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.

Wszystkim uczestnicz¹cym w ostatniej drodze mojego brata

œp. Andrzeja Bichlera
oraz kierownik Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Chojnowie
za okazane wsparcie serdeczne podziêkowania
sk³ada pogr¹¿ona w bólu Maria Zarzycka
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Na XXXIV sesji
Druga w tym roku sesja Miejskiej
Rady by³a g³ównie podsumowaniem pracy za ubieg³y rok. Sprawozdania z dzia³añ podejmowanych w 2008 roku sk³adali tego
dnia przedstawiciele M³odzie¿owej
Rady Miejskiej, burmistrz, Komisja
Rewizyjna i Rada Miejska.

Sprawozdanie Rady Miejskiej Chojnowa
Podstawowym zadaniem Rady jest tworzenie
warunków oraz mo¿liwoœci rozwoju Chojnowa
poprzez m.in. podejmowanie uchwa³ bud¿etowych, kontrolê procesu jego realizacji,
uchwalania programów gospodarczych. Posiedzenia Rady, zarówno komisje jak i sesje,
odbywaj¹ siê w oparciu o roczne plany pracy.
W styczniu na posiedzenie zaproszono M³odzie¿ow¹ Radê Miejsk¹ Chojnowa II kadencji, która przedstawi³a sprawozdanie z dzia³alnoœci w 2007 r. Na tym samym posiedzeniu zosta³o przedstawione sprawozdanie Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej, Burmistrza
Miasta z dzia³alnoœci w 2007 r. oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i Rady Miejskiej
Chojnowa.
W marcu zajmowano siê przekszta³ceniem
Miejskiego Domu Kultury w Miejskie Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie
oraz ustaleniem wysokoœci stawek op³at za
zajêcie pasa drogowego.
Kwiecieñ to czas, gdy analizuje siê wykonanie bud¿etu za rok poprzedni i udziela siê
burmistrzowi absolutorium - burmistrz Miasta
jednomyœlnie otrzyma³ absolutorium za 2007r.
W porz¹dku obrad sesji czerwcowej znalaz³o
siê a¿ 13 uchwa³. By³y to uchwa³y w wiêkszoœci porz¹dkuj¹ce stan prawny w mieœcie.
Tematem przewodnim tej sesji by³a informacja o wypoczynku letnim dzieci i m³odzie¿y
z terenu miasta.
W sierpniu zastêpca Komendanta Policji
Przemys³aw Kozio³ przedstawi³ informacjê
na temat ³adu, porz¹dku i bezpieczeñstwa na
terenie miasta. Drugim tematem na tej sesji
by³y planowane dzia³ania zwi¹zane z opiek¹
nad zieleni¹ miejsk¹.
We wrzeœniu poddano ocenie przygotowania
placówek oœwiatowych do rozpoczêcia roku
szkolnego 2008/2009. Kolejnym tematem na
tej sesji by³y zagro¿enia dla œrodowiska naturalnego ze strony zak³adów pracy z terenu
i okolic miasta Chojnowa.
W listopadzie dyskutowano na temat dzia³alnoœci klubów i organizacji sportowych
z terenu miasta Chojnowa. W sesji udzia³
wziêli przedstawiciele uczniowskich klubów
sportowych oraz prezes KS Chojnowianka.
Koniec roku, to czas podsumowañ i czas
planowania dzia³añ na kolejny rok. W grudniu
radni intensywnie pracowali nad przed³o¿onym przez burmistrza projektem bud¿etu na
rok 2009, nad przygotowaniem planów pracy
oraz podsumowaniem zrealizowanych zadañ.
W roku 2008 r. radni odbyli w sumie 15 sesji.
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Zgodnie z zatwierdzony planem pracy odby³o
siê 9 sesji oraz 6 sesji nadzwyczajnych zwo³anych na wniosek Burmistrza Miasta. W sumie
podjêto 69 uchwa³ stanowi¹cych miejskie prawo.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e radni aktywnie uczestniczyli w ka¿dym z posiedzeñ Rady.
Zwracali uwagê na wiele spraw zwi¹zanych
z naszym miastem, a nastêpnie mówili o nich
na posiedzeniach Rady. Zapytañ by³o bardzo
du¿o, jedne by³y wyjaœnianie na bie¿¹co, inne
po szczegó³owym zbadaniu sprawy.
W okresie sprawozdawczym radni sk³adali
interpelacje i zapytania dotycz¹ce m.in.:
* rozliczeñ wspólnot mieszkaniowych poprzez
rachunek bankowy;
* wp³ywów z tytu³u uchwalonych podatków;
* rozbudowy cmentarza komunalnego;
* utrzymania porz¹dku i czystoœci w mieœcie,
* poprawy estetyki budynków przy ul. Legnickiej;
* przebudowy ul. Legnickiej.
Dwa razy w tygodniu s¹ prowadzone dy¿ury
dla mieszkañców miasta - we wtorki od godz.
13.00 do godz. 16.00 przyjmuje przewodnicz¹cy Rady, w czwartki od godz. 11.00 do
godz. 12.00 interesantów przyjmuje wiceprzewodnicz¹cy Rady.
Sprawy, z którymi przychodz¹ mieszkañcy
miasta dotycz¹ w wiêkszoœci spraw mieszkaniowych, s¹ te¿ interesanci z proœb¹ o wyjaœnienia zagadnieñ prawnych, a tak¿e ci, którzy,
co cieszy, proponuj¹ pewne rozwi¹zania
miejskich problemów.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Komisja Rewizyjna jest komisj¹ powo³an¹
przez Radê do pe³nienia funkcji kontrolnej
w jej imieniu. W celu w³aœciwego wype³niania swojej funkcji 12.krotnie odbywa³a posiedzenia zajmuj¹c siê m.in. zagadnieniami
z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, a œciœlej mówi¹c wydatkami jakie
ponosi gmina miejska niezbêdnymi do jej
w³aœciwego funkcjonowania, jak równie¿
zad³u¿eniami mieszkañców powsta³ymi
z tytu³u nie zap³aconych czynszów oraz przyczynami ich narastania.
Analizie i ocenie poddawana by³a prawid³owoœæ
wydatkowania œrodków finansowych na utrzymanie czystoœci i estetyki miasta. W zakresie

oœwiaty komisja analizowa³a koszty zwi¹zane
z przeprowadzonymi inwestycjami i remontami,
jak równie¿ koszty dotycz¹ce utrzymania bie¿¹cego przedszkoli miejskich, szkó³ podstawowych i gimnazjów oceniaj¹c zasadnoœæ ich
wydatkowania. Ocenie poddana by³a tak¿e
realizacja miejskich inwestycji pod wzglêdem
wydatkowanych œrodków oraz wykonanie
bud¿etu miasta.
W swej dzia³alnoœci Komisja zajmowa³a siê
6. skargami, które spo³ecznoœæ lokalna kierowa³a do biura Rady na dzia³alnoœæ burmistrza oraz dyrektora ChZGKiM. By³y to
najczêœciej skargi z zakresu gospodarki mieszkaniowej. Przy ocenie ka¿dej skargi kierowano
siê zarówno interesem jednostki jak i miasta,
dlatego w celu ich w³aœciwego rozpoznania
cz³onkowie Komisji wys³uchiwali strony
w sporze, jak równie¿ posi³kowali siê opiniami radców prawnych.
Sprawozdanie M³odzie¿owej Rady Miejskiej
Chojnowa za okres kadencji – 2007-2009
II kadencja M³odzie¿owej Rady Miejskiej
Chojnowa rozpoczê³a siê ustaleniem planu
pracy na rok 2007. Po kilku spotkaniach w tej
sprawie podjêto pierwsze dzia³ania – organizacjê konkursu karaoke. Podczas Dni Chojnowa
w ramach koncertu „Chojnowianie - chojnowianom” odby³ siê fina³ tego konkursu.
W pierwszym roku swojej dzia³alnoœci MRM
by³a tak¿e organizatorem I Jesiennego Turniej
Pi³ki No¿nej oraz wspó³organizatorem miejskiego Jarmarku Œwi¹tecznego.
Rok 2008 M³odzie¿owa Rada Miejska Chojnowa rozpoczê³a I Chojnowskim Przegl¹dem
Grup Kolêdniczych – KOLÊDNICY 2008.
17 maja radnym uda³o siê doprowadziæ do
plenerowej zabawy „Wyrêcz kuku³kê”.
Kolejne przedsiêwziêcie MRM mia³o miejsce
jesieni¹ – konkurs plastyczny dla dzieci i m³odzie¿y pn. Dzieñ Niepodleg³oœci mia³ swój
fina³ w Miejskiej Bibliotece Publicznej i towarzyszy³a mu uroczystoœæ otwarcia wystawy
najlepszych prac. 13 grudnia na hali PZS odby³
siê I Œwi¹teczny Turniej Halowej Pi³ki No¿nej,
w którym udzia³ wziê³o 90 zawodników.
Rok 2009 rozpoczêto II Chojnowskim Przegl¹dem Jase³ek i Grup Kolêdniczych, a podczas ferii zimowych MRM zorganizowa³a dla
odpoczywaj¹cych w mieœcie uczniów I Noworoczny Turniej Pi³ki Siatkowej.

Sprawozdanie Burmistrza za 2008 rok
I. W zakresie inwestycji wykonano m.in.:
1. Wymianê stolarki okiennej w Gimnazjum Nr 2.
2. Budowê sieci wodno - kanalizacyjnej dla
zespo³u budynków jednorodzinnych w ul.
Bielawskiej.
3. Budowê ul. £u¿yckiej.
4. Budowê studni g³êbinowej na terenie przy
MOKSiR.
ci¹g dalszy na str. 5
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Na XXXIV sesji
5. Budowê trybun sportowych i parkingu dla
samochodów na stadionie K.S. Chojnowianka dokonano odbioru inwestycji i uzyskano pozwolenie na u¿ytkowanie obiektu.
6. Monta¿ kolektorów s³onecznych - solarów
na budynku szatni K.S. Chojnowianka.
7. Budowê nawierzchni ul. Rzemieœlniczej
wraz z kanalizacj¹ ogólnosp³awn¹.
8. Budowê kompleksu sportowego „Moje
boisko Orlik 2012 – etap I”.
9. Budowê ogrodzenia rozbudowywanej czêœci
cmentarza komunalnego.
10. Budowê ogrodzenia placu zielonego i bram
wjazdowych przy MOKS i R.
11. Budowê wc miejskiego przy ul. Wolnoœci.
12. Remont elewacji i dachu Muzeum Regionalnego.
13. Modernizacjê monitoringu miasta Chojnowa:
- wymieniono kamerê w Rynku, naprawiono
kamerê przy Pl. Dworcowym, zmodernizowano
urz¹dzenie do archiwizacji zarejestrowanych
zdarzeñ, które znajduje siê na terenie Komisariatu Policji.
14. Wymianê instalacji centralnego ogrzewania w Urzêdzie Stanu Cywilnego.
15. Remont chodników z wymian¹ nawierzchni przy Pl. Dworcowym.
16. Trwa modernizacja sanitariatów w segmencie „D” Szko³y Podstawowej Nr 4.
17. Trwa remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym w Gimnazjum Nr 1.
18. Trwa remont dachu kaplicy cmentarnej.
19. Trwa budowa basenu miejskiego przy SP 4.
II. W zakresie oœwietlenia ulic i placów m.in.:
* Wykonano oœwietlenie w ulicach: Broniewskiego, Brzozowej, Krótkiej, Bohaterów Powstania Warszawskiego, Sempo³owskiej, Kiliñskiego, Kochanowskiego i Grunwaldzkiej.
* Przeprowadzono wymianê opraw oœwietlenia ulicznego na energooszczêdne sodowe.
III. W zakresie drogownictwa m.in.:
1. Wykonano naprawy cz¹stkowe nawierzchni
asfaltowych ulic miejskich przy u¿yciu masy
asfaltowej, emulsji i grysów.
2. Wprowadzono zmianê organizacji ruchu
drogowego na ul. Tkackiej - ruch jednokierunkowy od ul. Niemcewicza do ul. Ciemnej
i na ul. D³ugosza - ruch jednokierunkowy od
ul. Legnickiej do ul. Kwiatowej.
3. Zakupiono i rozplantowano 30 ton kamienia drogowego w celu wyrównania nawierzchni
dróg gruntowych.
4. Wymieniono s³upki z ³añcuchami na chodniku przy ul. Legnickiej i ul. Kolejowej.
5. Z tytu³u op³at za zajêcie pasa drogowego
uzyskano dochody w wysokoœci 1518 z³.
IV. W zakresie projektów m.in.:
Wykonano:
- projekt przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie œródmiejskim,
- projekt promenady,
- projekt rewitalizacji rejonu œródmiejskiego,
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- projekt przebudowy „Domu Schrama” na
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.
V. W zakresie organizacji prac interwencyjnych m.in.:
£¹cznie w roku 2008 zrealizowano zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych dla 66 osób
i w ramach prac publicznych dla 36 osób.
Realizowano m.in. nastêpuj¹ce zadania:
- ca³oroczna konserwacja terenów zielonych
nie objêtych przetargiem, ³¹cznie z koszeniem
koryta rzeki Skory,
- porz¹dkowanie terenów komunalnych, dzia³ek
przeznaczonych do sprzeda¿y,
- malowanie elewacji w rynku miasta,
- wymiana nawierzchni chodników przy ulicach:
Katedralnej, Grottgera, Grunwaldzkiej, Sobieskiego, Komuny Paryskiej, Krasickiego, w Parku
Œródmiejskim, chodnika ³¹cz¹cego ul. Paderewskiego z ul. Brzozow¹ oraz na posesji Przedszkola Nr 1 i na terenie stadionu miejskiego,
- przygotowanie terenu pod ustawienie wiaty
przystankowej na ul. Legnickiej.
VI. W zakresie organizacji prac spo³ecznieu¿ytecznych m.in.:
Zawarto z Powiatowym Urzêdem Pracy w Legnicy Filia w Chojnowie 2 porozumienia na
organizacjê miejsc pracy dla osób d³ugotrwale
bezrobotnych, kierowanych przez Miejski
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej.
Porozumienia zawarto na okresy:
od 10.03.2008 r. do 09.09.2008 r. - 21 osób
bezrobotnych, od 09.06.2008 r. do 08.12.2008 r.
- 24 osoby bezrobotne
Bezrobotni byli zatrudnieni na okres 6 miesiêcy w wymiarze do 40 godzin miesiêcznie
i wykonywali prace porz¹dkowe w zakresie
utrzymywania czystoœci ulic i terenów komunalnych.
VII. W zakresie zieleni miejskiej m.in.:
1. Posadzono 106 szt. drzew (43 szt. w Parku
Œródmiejskim, 10 szt. przy ul Legnickiej, 53
szt. na Stadionie miejskim).
2. Dokonano wycinki drzew zagra¿aj¹cych
bezpieczeñstwu, korekty drzew na ul. Królowej Jadwigi oraz na cmentarzu komunalnym.
3. Zamontowano 8 szt. kolumn kwiatowych
i 40 szt. donic z kwiatami na s³upach oœwietlenia ulicznego.
4. Przeprowadzono redukcjê koron drzew oraz
zdjêcie posuszu na terenie cmentarza komunalnego, przy Pl. Zamkowym i w rejonie ogrodu
zabaw przy ul. Kiliñskiego (Park Piastowski).
5. Wykonano ciêcia koryguj¹ce drzew w rejonie boiska wielofunkcyjnego w Parku Piastowskim i na ul. Paderewskiego.
6. Zagospodarowano tereny zielone przy
ul. Szpitalnej i przy ul. Lubiñskiej - Przelot.
VIII. W zakresie gospodarki mieszkaniowej m.in.:
W roku 2008 przydzielono:
- 7 lokali mieszkalnych,
- 7 lokali socjalnych,

- 5 lokali zamiennych,
- 9 lokali po œmierci najemcy,
- 4 lokale po wyprowadzeniu siê najemcy
W roku 2008 przed³u¿ono 48 umów najmu
lokali socjalnych.
IX. W zakresie pozyskiwania œrodków
zewnêtrznych uzyskano:
1. Dotacjê w wysokoœci 59.000 z³ i po¿yczkê
w wysokoœci 186.000 z³ z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej na budowê sieci wodoci¹gowej oraz
kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla planowanego zespo³u budynków jednorodzinnych
przy ul. Bielawskiej.
2. Dotacjê w wysokoœci 23.600 z³ i po¿yczkê
w wysokoœci 53.100 z³ z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej na budowê sieci kanalizacji ogólnosp³awnej w budowanej ul. Rzemieœlniczej.
3. Dotacjê w wysokoœci 198.000 z³ z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
na remont elewacji i dachu budynku Muzeum
Regionalnego w ramach programu operacyjnego „Dziedzictwo Kulturowe”.
4. Dotacjê w wysokoœci 330.000 z³ z bud¿etu
pañstwa i 330.000 z³ z bud¿etu województwa
na budowê kompleksu boisk w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012”.
5. Subwencjê w wysokoœci 33.750 z³ z Ministerstwa Finansów na remont sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1.
X. W zakresie ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej m.in.:
W roku 2008 wydano:
- 129 zaœwiadczeñ o wpisie do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej,
- 105 zaœwiadczeñ o zmianie wpisu w ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej,
- 107 decyzji o wykreœleniu wpisu z ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej.
- 32 zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y
(detal) dla 14 sklepów i 6 dla zak³adów gastronomicznych.
XII. W zakresie gospodarki gruntami i ochrony œrodowiska m.in.:
1. Zakupiono do CHZGK i M 60 szt. pojemników na odpady zmieszane i 40 szt. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,
w tym 10 na szk³o, 20 na plastik i 10 na papier.
2. W drodze przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano:
- nieruchomoœæ o powierzchni 1,5753 ha
objêt¹ granicami Legnickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej po³o¿on¹ przy u. Okrzei za
cenê 707.000 z³,
- dzia³ki pod budowê gara¿y przy ul. Parkowej za cenê 21.740 z³,
- dzia³kê pod zabudowê jednorodzinn¹ przy
ul. Ma³achowskiego za kwotê 55.550 z³,

ci¹g dalszy na str. 6
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Na XXXIV sesji
- 4 dzia³ki pod zabudowê jednorodzinn¹ przy
ul. Bielawskiej za ³¹czn¹ kwotê 271.710 z³,
- 2 dzia³ki pod zabudowê jednorodzinn¹ przy
ul. Kwiatowej za ³¹czn¹ kwotê 50.500 z³,
- nieruchomoœæ zabudowan¹ przy ul. Fabrycznej za kwotê 114.000 z³,
- lokal mieszkalny przy ul. Witosa za kwotê
179.755 z³,
- dzia³kê pod zabudowê jednorodzinn¹ przy
ul. M³ynarskiej za kwotê 40.400 z³.
3. W drodze bezprzetargowej sprzedano na
poprawienie warunków zagospodarowania
nieruchomoœci przyleg³ej:
- dzia³kê o pow. 145 m2 po³o¿on¹ przy ul. Ma³achowskiego za kwotê 14.500 z³,
- dzia³kê o pow. 127 m2 po³o¿on¹ przy ul. £okietka za kwotê 5.541 z³,
- dzia³kê o pow. 15 m2 po³o¿on¹ przy ul. Paderewskiego za kwotê 1100 z³,
- dzia³kê o pow. 192 m2 po³o¿on¹ przy ul. G³owackiego za kwotê 12.500 z³.
4. Sprzedano w drodze bezprzetargowej na
rzecz najemców 68 lokali mieszkalnych przy
zastosowaniu 95% i 92% bonifikaty.
5. Sprzedano w drodze przetargu ustnego
ograniczonego do w³aœcicieli nieruchomoœci
przyleg³ych, dzia³kê bez dojazdu do drogi
publicznej, po³o¿on¹ przy ul. Sempo³owskiej
za kwotê 30.150 z³.
6. Na wniosek gminy w drodze komunalizacji
uzyskano prawo w³asnoœci dzia³ki nr 50/1
o powierzchni 3043 m2, po³o¿onej przy Pl. Dworcowym, obejmuj¹cej stanowiska PKS, tereny
zieleni i chodnik oraz udzia³1/5 w dzia³kach
nr 211/4 i 211/5 o ³¹cznej pow. 329 m2.
7. Wydano decyzjê na wygaszenie trwa³ego
zarz¹du dla CHZGK i M w Chojnowie na
dzia³kê o powierzchni 980 m2 zabudowan¹
wiat¹ blaszan¹ przy ul. Drzyma³y.
8. Wydano 21 decyzji na podzia³ nieruchomoœci.
9. Wydano 29 decyzji na przekszta³cenie
prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci na rzecz osób fizycznych oraz Spó³dzielni Mieszkaniowej „M³odoœæ”, w tym 2
odmawiaj¹ce przekszta³cenia.
10. W celu pozyskania dzia³ek pod zabudowê
mieszkaniow¹ przy ul. Bielawskiej dokonano
zamiany dzia³ek z osob¹ fizyczn¹, w wyniku
której uzyskano dwie dzia³ki pod zabudowê
jednorodzinn¹.
11. W wyniku sprzeda¿y dzia³ki o pow. 323 m2
dla RMA Polska sp. z o.o. Gmina naby³a sieæ
kanalizacyjn¹ o d³ugoœci 125 m oraz sieæ
wodoci¹gow¹ o d³ugoœci 284 m wbudowan¹
w ul. £u¿yck¹.
12. W wyniku nadzoru nad gospodark¹ drzewostanem wydano 15 decyzji w zakresie usuwania drzew i krzewów z obowi¹zkiem nasadzenia.
13. Wydano 6 decyzji przekazuj¹cych nieruchomoœci w trwa³y zarz¹d dla jednostek
bud¿etowych, tj. 4 szkó³ i 2 przedszkoli.
14. Przejêto od Powiatu Legnickiego na rzecz
Gminy Miejskiej Chojnów, w formie darowizny, dzia³ki nr 298/4 (Rynek) oraz 299/2
(czêœæ ul. Legnickiej).

6

15. Wydano 3 postanowienia w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami
niebezpiecznymi.
16. Wydano 2 postanowienia w sprawie zmiany
decyzji zatwierdzaj¹cej program gospodarki
odpadami niebezpiecznymi.
17. Podpisano porozumienie z Dolnoœl¹skim
Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
we Wroc³awiu w sprawie wspó³pracy z zakresu
gospodarki wodnej i ochrony przeciwpo¿arowej w ramach ograniczenia bezrobocia na terenie miasta.
XIII. Z zakresu spraw obywatelskich m.in.:
1. Dowody osobiste:
- przyjêto i skompletowano 1629 wniosków
o wydanie dowodów osobistych,
- wydano 2128 dowodów osobistych,
- uzupe³niono bazê elektroniczn¹ ewidencji
ludnoœci przez aktualizacjê na bie¿¹co o nowe
nr dowodów osobistych - ponad 2000 poz.,
- wydano 95 zaœwiadczeñ o utracie dowodu
osobistego,
- uniewa¿niono 2500 dowodów osobistych
w systemie SOO z ró¿nych przyczyn (np. utrata
dowodu, zmiana danych osobowych, adresowych, wymiana ustawowa),
- wydano decyzjê w sprawie prowadzenia
zbiórki publicznej.
2. Ewidencja ludnoœci:
- przeprowadzono 10 postêpowañ administracyjnych i wydano 5 decyzji o wymeldowanie
osób, a 5 postêpowañ jest w toku,
- sporz¹dzono dla szkó³ wykazy - dzieci podlegaj¹cych obowi¹zkowi szkolnemu,
- sporz¹dzono comiesiêczne wykazy zgonów
dla Urzêdów Skarbowych,
- przyjêto: 176 aktów urodzeñ, 129 aktów
zgonu, 186 aktów ma³¿eñstwa,
- przyjêto 58 aktów stanu cywilnego (uznania
i rozwody),
- przyjêto 368 zg³oszeñ pobytu sta³ego oraz
500 zg³oszeñ pobytu czasowego,
- przyjêto 163 zg³oszenia wymeldowania
z pobytu sta³ego,
- przyjêto 207 zg³oszeñ o zameldowanie na
pobyt czasowy i wymeldowanie przedterminowe z innych urzêdów,
- wydano 287 zaœwiadczeñ zameldowania
i wymeldowania,
- udostêpniono 354 danych osobowych i adresowych na podstawie wniosków zainteresowanych podmiotów,
3. Dodatki mieszkaniowe:
- przyjêto i rozpatrzono 777 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, tj. wydano
730 decyzji pozytywnych i 47 decyzji negatywnych,
- ³¹cznie w 2008 roku wyp³acono dodatki
mieszkaniowe na kwotê 539.360,01 z³,
- wydano 42 decyzje dot. wstrzymania wyp³aty
dodatku mieszkaniowego osobom, które maj¹
zad³u¿enia czynszowe, powy¿ej dwóch miesiêcy.
4. Sprawy wojskowe
- wydano 4 decyzje dotycz¹ce uznania poboro-

wego odbywaj¹cego s³u¿bê zastêpcz¹ za posiadaj¹cego na wy³¹cznym utrzymaniu cz³onków rodziny,
- przeprowadzono rejestracjê przedpoborowych rocznika 1990, wezwano 118 osób,
z których zg³osi³o siê 112.
XIV. Z zakresu organizacji i promocji m.in.:
1. Og³oszono i rozstrzygniêto 15 konkursów
na realizacjê zadañ publicznych na terenie
miasta Chojnowa na 2007 rok.
2. Przygotowano i przekazano do publikacji
materia³y promocyjne m.in. do: Dolnoœl¹skiej
Agencji Promocji i Obs³ugi Samorz¹dów,
wydawnictwa atlasu - przewodnika DEMART,
Miesiêcznika Samorz¹dnoœæ, Gospodarka,
Integracja Europejska pn. Euroregiony Polska,
raport gospodarczy do Gazety Wroc³awskiej,
wydawnictwa publikowanego z okazji 10-lecia
powiatu legnickiego, Gazety Wyborczej,
Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej,
Gazety Wroc³awskiej.
3. Wydano folder miejski zawieraj¹cy informacje gospodarcze, historyczne, kulturalne
i spo³eczne.
XV. Z zakresu oœwiaty m.in.:
1. Wydano 9 decyzji w sprawie przyznania
dofinansowania kosztów poniesionych w zwi¹zku z nauk¹ zawodu m³odocianego pracownika na kwotê 112.412,47 z³.
2. Wydano 197 decyzji w sprawie przyznania
stypendium szkolnego i zasi³ku szkolnego dla
uczniów na kwotê 141.094,80 z³.
3. Przeprowadzono konkurs na Zastêpcê Kierownika Przychodni Rejonowej w Chojnowie.
4. Rozpatrzono wnioski i przyznano 6 nagród
Burmistrza Miasta Chojnowa dla nauczycieli.
XVI. Z zakresu podatków m.in.:
1. Wydano 3225 decyzji wymiarowych w zakresie nale¿noœci podatkowych.
2. Wydano 28 decyzji dotycz¹cych ulg w sp³acie nale¿noœci podatkowych (umorzenia, odroczenia, roz³o¿enia na raty).
3. Wydano 87 zaœwiadczeñ podatkowych
i o udzieleniu pomocy de minimis.
4. Wydano 2 decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napêdowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej.
5. Przeprowadzono 4 kontrole podatkowe
w terenie w zakresie powszechnoœci opodatkowania w podatku od nieruchomoœci.
6. Dokonano czynnoœci sprawdzaj¹cych
w zakresie 315 deklaracji podatkowych.
7. Sporz¹dzono upomnienia w sprawie zaleg³oœci podatkowych i z tytu³u wieczystego u¿ytkowania.
8. Wystawiono 5 hipotek przymusowych, zabezpieczaj¹cych zaleg³oœci na nieruchomoœci d³u¿nika.
9. Wydano 86 postanowieñ o zarachowaniu
wp³aty.
10. Wystawiono 545 wezwañ w sprawie zaleg³oœci
z tytu³u wieczystego u¿ytkowania gruntów.
opr. eg
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Op³atki seniorów
Œwiêta mamy ju¿ za sob¹, ale ich echo, jak co roku, odbija siê
jeszcze kilka tygodni po nowym roku.
21 stycznia, w Domu Chemika na bo¿onarodzeniowej wieczerzy
spotkali siê cz³onkowie chojnowskiego Zwi¹zku Emerytów i Rencistów. Dotychczas tzw. op³atkowe spotkania mia³y raczej charakter
zabawowy – zwi¹zek organizowa³ styczniowy bal, zapraszaj¹c nie
tylko swoich cz³onków. Tym razem, po raz pierwszy, emeryci i renciœci
spotkali siê wy³¹cznie w swoim gronie. I chocia¿ tu te¿ dominowa³y
pl¹sy, poprzedzi³y je modlitwa, wieczerza i wspólne kolêdowanie.

Op³atkow¹ biesiadê rozpocz¹³ diakon Mateusz Kopania œwiêc¹c cia³o
bo¿e i sk³adaj¹c ¿yczenia. Nie omieszka³ tak¿e z³o¿yæ najlepsze
¿yczenia z okazji Dnia Babci i Dziadka, tego dnia bowiem œwiêtowano podwójnie.
W podobnym tonie by³y ¿yczenia w³adz miasta – burmistrza i przewodnicz¹cego rady, którzy z okazji nowego roku, dnia Babci
i Dziadka winszowali zdrowia i kolejnych spotkañ w gronie bliskich.
- To ma byæ nowa tradycja naszego zwi¹zku – wyjaœnia prezes ZEiR
Maria Steæ – Nie czêsto mamy bowiem okazjê œwiêtowaæ czy biesiadowaæ w swoim gronie. Móc w otoczeniu osób, które ³¹cz¹ podobne
problemy, porozmawiaæ, wymieniæ doœwiadczeniami, poradziæ siê czy
nawet pogadaæ o codziennych sprawach, to naprawdê dla nas wa¿ne.
Wierzê, ¿e tego typu spotkania zostan¹ przyjête z sympati¹ i stan¹ siê
czêstsze, nawet bez szczególnych okazji.

***
Kilka dni póŸniej swoje œwi¹teczne spotkanie mieli miejscy i gminni
kombatanci. Do Domu Chemika przybyli na zaproszenie burmistrza,
który co roku uczestniczy w „op³atku” weteranów. Swoje œwiêto kombatanci rozpoczêli Msz¹ œwiêt¹ w koœciele pw. œw. aposto³ów Piotra
i Paw³a. Po Eucharystii uczestnicy udali siê do sali Domu Chemika,
gdzie oczekiwano ich z poczêstunkiem i œwi¹tecznym program
artystycznym. Oprawê muzyczn¹ spotkania przygotowa³ chojnowski
chór Skoranta pod batut¹ Zenona Chmielewskiego. Tradycyjne
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i bardziej wspó³czesne kolêdy œpiewane acapella lub z podk³adem
muzycznym, na kilka g³osów, w brzmieniu blisko czterdziestu
œpiewaków, tworzy³y klimat niezwykle œwi¹teczny i nastrojowy.
Wzruszaj¹cym momentem by³o wyró¿nienie, jakie w imieniu nie¿yj¹cego ju¿ p³k. Maksymiliana Korzeniowskiego, na rêce duchowych
przewodników ks. pra³ata Tadeusza Jurka, ks. pra³ata W³adys³awa
Bystrka i ks. dr. Krzysztofa Bojko wrêczy³ Mieczys³aw Borkowski –
prezes zarz¹du legnickiego zwi¹zku kombatantów.
Œwi¹teczne spotkanie modlitw¹ i œwiêceniem op³atków rozpocz¹³ ks.
pra³at Tadeusz Jurek. Wyj¹tkow¹ chwil¹ by³y tak¿e ¿yczenia - najpierw od w³adz miasta i gminy, potem sk³adane osobiœcie z serdecznymi uœciskami i szczerymi powinszowaniami.
Zwi¹zki kombatanckie, to jedne z tych zrzeszeñ, w których, niestety
cz³onków nie przybywa. Wrêcz przeciwnie, ka¿dego roku, przy cyklicznych uroczystoœciach, jest ich mniej, dlatego ka¿de spotkanie jest
dla kombatantów wydarzeniem cennym i wyj¹tkowym. Nie dziwi
zatem fakt, ¿e tak chêtnie uczestnicz¹ we wszelkiego rodzaju inicjatywach, korzystaj¹c z mo¿liwoœci spêdzenia kilku nawet chwil w gronie
ludzi, których ³¹czy tragiczna przesz³oœæ.
Dostrzegaj¹c ich potrzeby chojnowskie w³adze, w imieniu ca³ej
lokalnej spo³ecznoœci, dziêkuj¹ tym samym uczestnikom walk za ich
poœwiêcenie i oddanie OjczyŸnie.
eg
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Z polecenia Ojca Œwiêtego
W minion¹ sobotê w Katedrze Legnickiej odby³a siê uroczysta liturgia Œwiêceñ Biskupich. Decyzj¹ Ojca Œwiêtego Benedykta XVI,
tego dnia mianowano na Biskupa Pomocniczego Diecezji Legnickiej, dotychczasowego
Ksiêdza Pra³ata Dr. Marka Mendyka.
W uroczystoœciach wziêli udzia³ tak¿e przedstawiciele w³adz miasta Chojnowa. Burmistrz
i przewodnicz¹cy rady, w imieniu mieszkañców, z³o¿yli na rêce nowo mianowanego biskupa serdeczne gratulacje i ¿yczenia owocnej
pos³ugi apostolskiej.
Jak sam zainteresowany zareagowa³ na wieœæ
o mianowaniu? W wywiadzie z Monik¹
£ukaszów powiedzia³ „Pierwszej nocy prawie
wcale nie spa³em. Wydawa³o mi siê, ¿e to jakiœ

sen, a potem myœli, jedna po drugiej: czy
sobie poradzê? Jak przyjm¹ to moi bliscy?”
Z relacji telewizyjnych wiemy ju¿, ¿e rodzina
Wielebnego ze wzruszeniem i dum¹ przyjê³a
tê nominacjê, a wra¿liwe serce matki Biskupa
Mendyka od dawna przeczuwa³o donios³¹ chwilê.
W swoich licznych wypowiedziach, pytany
o oczekiwania Biskup podkreœla, ¿e ma jedno
¿yczenie “aby ci, do których Pan Bóg mnie
posy³a nieustannie pamiêtali o mnie w swojej
modlitwie, wypraszaj¹c owoce Ducha Œwiêtego dla mojej misji - mi³oœæ, radoœæ, pokój,
cierpliwoœæ, uprzejmoœæ, dobroæ, wiernoœæ,
³agodnoœæ, opanowanie. Bardzo by mi siê
one przyda³y”.
opr. eg

Ks. Twardowski
“Œpieszmy siê kochaæ ludzi, bo tak
szybko odchodz¹”

Z g³êbokim smutkiem
zawiadamiamy,
¿e w dniu 24 stycznia 2009r.
zmar³a w wieku 90 lat

Dwa dni wczeœniej, dok³adnie w dniu 90 urodzin,
Pani¹ Sakaluk, odwiedzi³y kole¿anki, które od lat
zastêpowa³y jej rodzinê, by³y bliskimi przyjació³kami. Mimo, ¿e solenizantka, nie mog³a podj¹æ
swoich goœci, tak jak tego by chcia³a, przy szpitalnym ³ó¿ku nie zabrak³o kwiatów, urodzinowego tortu

kole¿anka Krystyna Sakaluk
emerytowana nauczycielka Zespo³u Szkó³ Rolniczych
w Chojnowie, wieloletni dzia³acz
Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego
- cz³onek Oddzia³owej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP
- nauczyciel Tajnej Organizacji Nauczycielskiej [TON].
By³a wspania³ym nauczycielem i wychowawc¹
m³odzie¿y. Kocha³a swój zawód i m³odzie¿,
któr¹ uczy³a mi³oœci do jêzyka ojczystego
i polskiej literatury.
W latach 1943-1944 pe³ni³a obowi¹zki kuriera ruchu
oporu AK na terenie dawnych województw
tarnopolskiego i lwowskiego. Po wojnie, od 1945 roku
rozpoczê³a pracê w szkole Podstawowej w Chojnowie
bior¹c czynny udzia³ w organizowaniu pocz¹tków
szkolnictwa polskiego na ziemiach zachodnich, gdzie
po przejœciu na emeryturê od 1976 roku mieszka³a
w Chojnowie.
O czym powiadamiaj¹
Kole¿anki i Koledzy Zarz¹du Oddzia³u Zwi¹zku
Nauczycielstwa Polskiego i Oddzia³owej Sekcji
Emerytów i Rencistów ZNP w Chojnowie
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i serdecznych ¿yczeñ. Có¿, ¿ycie czêsto pisze dramatyczne scenariusze, ale w takich sytuacjach
zawsze jest l¿ej, kiedy mamy œwiadomoœæ, ¿e bliska
nam osoba odesz³a w otoczeniu ciep³a i serdecznoœci.
Tak te¿ ¿egna³a siê z ¿yciem Pani Krystyna.
W ostatnich godzinach by³y przy niej przyjació³ki,
wœród nich tak¿e jej uczennice i kole¿anki z pracy.
Wspomina³y wspania³¹ pedagog, oddanego swojemu powo³aniu nauczyciela, pomys³ow¹ harcerkê
i aktywn¹ emerytkê.
We wtorkowe popo³udnie, wszyscy, w ¿yciu których
Pani Krystyna by³a obecna towarzyszyli Jej w ostatniej drodze, ¿egnaj¹c z ¿alem dobrego, serdecznego
cz³owieka.
“Nie umiera ten, kto w pamiêci ¿ywych pozostaje”
eg
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Wyznania po pó³ wieku
Drodzy Jubilaci!
¯ycie Wasze to ci¹g³y marsz. Marsz do pracy, marsz z dnia na dzieñ,
marsz z teraŸniejszoœci w przysz³oœæ. Ale nie zawsze ten marsz odbywa
siê w towarzystwie drugiej osoby.(…) Idziecie wspólnie przez 50 lat,
dzielicie dni smutku i radoœci, stanowicie jednoœæ ma³¿eñsk¹…
Takie m.in., s³owa us³yszeli Czes³aw i Anna Owsianiccy, kiedy 22 stycznia w Urzêdzie Stanu Cywilnego, stanêli ponownie, przed urzêdnikiem pañstwowym i odbierali medale przyznane przez Prezydenta RP
za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie.
Uroczystoœæ wzruszy³a ich oboje. Z ogromnym przejêciem dziêkowali
sobie za wspólnie spêdzone lata, za opiekê, wsparcie i mi³oœæ. Wydaje
siê, ¿e te wyznania po pó³ wieku zawsze s¹ pe³niejsze, bardziej szczere
i z pewnoœci¹ dojrzalsze. Nie dziwi zatem fakt, ¿e wzruszeniu ulegli
wszyscy, którzy uczestniczyli w tej niecodziennej uroczystoœci.
Po³¹czy³ ich zak³ad pracy. Oboje zatrudnieni byli w papierni - on by³
tam mechanikiem, ona pracowa³a na sortowni. M³odziutka, piêkna
Anna by³a obiektem westchnieñ wielu, ale to z Czes³awem posz³a na
pierwsz¹ randkê do kina, potem na zabawê do domu ludowego. I tak
to siê zaczê³o. Wspólne wyjœcia, czas spêdzany razem, bli¿sze poznawanie upodobañ, zainteresowañ, zapatrywañ na ¿ycie, utwierdzi³y ich
w przekonaniu, ¿e s¹ sobie przeznaczeni, ¿e znaleŸli swoje po³ówki,
¿e we dwoje chc¹ spêdziæ resztê ¿ycia. Czy wówczas przypuszczali,
¿e dane im bêdzie w szczêœciu spêdziæ pó³ wieku? Z pewnoœci¹ nie,
bo kto w wieku 20 lat myœli o tak kosmicznych odleg³oœciach? Wtedy
ich priorytetem by³a mi³oœæ i rodzina. Œlub wziêli w Chojnowie, a na
wiejskim weselu bawi³o siê ponad 50 osób. Wkrótce na œwiat przysz³a
pierwsza córka, potem syn i kolejna córka. Marzenia o rodzinie realizowa³y siê, czas p³yn¹³, ¿ycie bieg³o przeplatane radoœciami i troskami.
Nie wiadomo kiedy na œwiecie pojawi³o siê czworo wnucz¹t, a myœl
o kolejnym pokoleniu te¿ nie jest ju¿ tak odleg³a.
- Nikt z nas, do pewnego momentu, nie zdaje sobie sprawy, jak szybko
up³ywa czas. - zgodnie mówi¹ jubilaci. - Dziœ doceniamy ka¿d¹ spêdzon¹
wspólnie chwilê, cieszymy siê ka¿dym dniem, radujemy swoj¹ obecnoœci¹.
Marzymy tylko o zdrowiu i szczêœciu naszych dzieci i wnucz¹t. Wspomi-

namy te¿ minione lata. By³y piêkne, szczêœliwe, radosne. A wszelkie
problemy rozwi¹zywaliœmy razem lub ustêpuj¹c sobie wzajemnie.
I to z pewnoœci¹ jest recepta na d³ugie, zgodne po¿ycie – szacunek,
kompromis, rozmowa, wspólne podejmowanie decyzji.
Gratulujemy jubilatom Z³otego Jubileuszu i ¿yczymy kolejnych
rocznic.
eg

Styczeñ w Przedszkolu nr 3
Z okazji Dnia Babci i Dziadka 21 stycznia
grupa 6-latków wraz z wychowawczyniami
p. E. Ferenc i p. E. Jedynak odwiedzi³y Pensjonariuszy Zak³adu Opiekuñczo-Pielêgnacyjnego „Niebieski Parasol”. Przygotowaliœmy ciekawy program artystyczny - wiersze, piosenki i ciep³e ¿yczenia p³yn¹ce
z ma³ych serduszek. Dzieci zosta³y przyjête
bardzo serdecznie, by³y uœmiechy, brawa
i wiele ³ez wzruszeñ. Pod koniec pobytu
w Oœrodku zrobiliœmy kilka wspólnych zdjêæ.
Ka¿da babcia i dziadek chcieli chocia¿ na chwilê
potrzymaæ na kolanach „przyszywanego” wnuka.
Pobyt w takim miejscu to bardzo pouczaj¹ce
doœwiadczenie dla dzieci.
20 stycznia w przedszkolu odby³a siê zabawa
karnawa³owa. Wszystkie dzieci przebrane
w stroje karnawa³owe bawi³y siê przy dŸwiêkach zespo³u muzycznego. Dominowa³y tañce,
korowody, konkursy. Dla dzieci przygotowano s³odki poczêstunek oraz soki. Uwieñczeniem uroczystoœci by³o wykonanie pami¹tkowych zdjêæ indywidualnych i grupowych. Za rok znowu zatañczymy w karnawa³owym rytmie.
E. Ferenc i E. Jedynak
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Ferie w mieœcie
Gdy siê nudzisz, bo brak œniegu,
to przyjdŸ do nas wraz z koleg¹,
W bibliotece, zapewniamy, dzieciom nudziæ siê nie damy!”
Od kilku lat dzieci w okresie ferii zimowych coraz liczniej uczestnicz¹
w zajêciach organizowanych przez Dzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y
Miejskiej Biblioteki Publicznej.

W tym roku, w pierwszym tygodniu ferii od 19 do 23 stycznia, przeprowadziliœmy cykl zajêæ czytelniczych i plastycznych. W ka¿dych
zajêciach, które odbywa³y siê codziennie (oprócz œrody), uczestniczy³o po kilkanaœcie osób. W poniedzia³ek zaproponowaliœmy
najm³odszym zabawy pt. „Gazetowe dzie³a”. Dzieci na du¿ych
arkuszach szarego papieru wyczarowywa³y piêkne domy. Nastêpnego
dnia wykonywa³y prezenty dla Babci i Dziadka, bo w³aœnie zbli¿a³o
siê ich œwiêto. Powsta³y wzruszaj¹ce laurki, piêkne pude³eczka na
skarby i tulipany w technice origami. Czwartek by³ dniem gier planMiejski Oœrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji zaprosi³ dzieci i m³odzie¿ na
zajêcia w drugim tygodniu ferii. W zwi¹zku z pogod¹ nie uda³o siê wyruszyæ na kulig, ale i tak
ci, którzy zawitali do sal
przy ul. Ma³achowskiego
7, mieli co robiæ.
Ka¿dorazowo zajêcia rozpoczyna³a projekcja bajki, potem zaœ by³o ju¿
ró¿nie. Najwiêkszym uznaniem cieszy³y siê zajêcia
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szowych, zagadek i minikonkursów pod has³em „ Zim¹ wko³o jest
weso³o”. Natomiast w pi¹tek dzieci uczestniczy³y w zajêciach czytelniczo-plastycznych pt. ”Bajarka opowiada”. Po ws³uchaniu skandynawskiej baœni „Dlaczego woda morska jest s³ona?”, dzieci ochoczo
zabra³y siê do ilustrowania - ró¿nymi technikami - przeczytanego im
tekstu. Powsta³y naprawdê interesuj¹ce rysunki. Prace z wszystkich
zajêæ plastycznych mo¿na by³o obejrzeæ, zaprezentowaliœmy je
w Dziale dla Dzieci i M³odzie¿y oraz w Galerii M³odych.

28 stycznia, na zakoñczenie ferii z bibliotek¹, zaprosiliœmy najm³odszych na przedstawienie oparte na znanej baœni pt.„ Kot w butach”
w wykonaniu aktorów Studia Teatralnego „Art-Re” z Krakowa.
Widownia dopisa³a oraz bardzo odwa¿nie uczestniczy³a w przedstawieniu. Teatrzyk obejrza³o oko³o 100 osób i wszyscy œwietnie siê
bawili, i dzieci, i doroœli, którzy przyszli ze swoimi pociechami.
Ju¿ dziœ serdecznie zapraszamy na wspólne zajêcia wakacyjne
i przysz³e ferie!
Marzena Luty

plastyczne: origami, zima
w negatywie, bajkowy
œwiat, a zw³aszcza kuchlandia, czyli niekonwencjonalne „malowanie”
produktami spo¿ywczymi,
wci¹ga³y do pracy wszystkich uczestników. By³a
okazja do sprawdzenia
swych umiejêtnoœci wokalnych, czyli konkurs karaoke, by³y tañce i wybór
królowej i króla balu zamykaj¹cego w pi¹tek czas
feryjnych spotkañ.
sh

GAZETA CHOJNOWSKA NR 3/690

Z

k si¹¿ki wydarzeñ

Zostawi³ œlady
23 stycznia przy ul. Legnickiej nieznany sprawca
po uprzednim wy³amaniu zamków w drzwiach
gara¿u dosta³ siê do œrodka sk¹d skrad³ 14
wêdek, stojak i parasol o ³¹cznej wartoœci 6615 z³.
Z otwartego samochodu m-ki Mazda skrad³
dodatkowo radio CB z anten¹ o wartoœci 700 z³
oraz dokumenty, a tak¿e ko³a z alufelgami wartoœci 2000 z³. Straty ³¹cznie wynosz¹ 9465z³.
W trakcie oglêdzin zabezpieczono dwa œlady
daktyloskopijne i œlad struktury materia³u.
Kwesti¹ czasu zatem jest ujêcie sprawcy.
Dowcipniœ
27 nieznany sprawca poprzez wrzucenie petardy do rynny budynku uszkodzi³ rynnê powoduj¹c tym straty w wysokoœci 100z³. Huk
z pewnoœci¹ by³ donoœny, ale czy to by³o zabawne?
Patriota
Z popularnego dyskontu Biedronka skradziono
dwie butelki wódki “Krajowa”. Trunek jeden
z tañszych, ale najwidoczniej z³odziej z powag¹
podszed³ do sprawy wyznaj¹c zasadê „dobre, bo
nasze”. Straty na szkodê Jeronimo Martins
Dystrybucja wynios³y 27,97 z³.
U¿ywa czy sprzedaje?
30 stycznia funkcjonariusze SPPP w Legnicy
zatrzymali 21 letniego mieszkañca Chojnowa,
przy którym w wyniku przeszukania ujawniono
i œrodki odurzaj¹ce w postaci marihuany.
Narkotyki zabezpieczono, a chojnowianina
stanie przed s¹dem.

Komunikat KP Chojnów
Komisariat Policji w Chojnowie poszukujê
w³aœciciela kosiarki spalinowej, na której widnieje
napis AGROMET FABRYKA MASZYN
ROLNICZYCH.
Powy¿sza kosiarka jest bardzo skorodowana
i w z³ym stanie.
W³aœciciela kosiarki prosimy o kontakt telefoniczny z KP Chojnów 076 81 88 687, prowadz¹cy
sprawê m³. asp. Henryk Rokita tel. 505 283 938

Uwaga Grypa!
Dolegliwoœci chorobowe, o których mówi
siê przy ró¿nych okazjach od co najmniej
kilku tygodni, to jak siê okazuje, jeszcze nie
apogeum zachorowañ. Lekarze zapowiadaj¹
wzmo¿ony atak grypy wkrótce - to co nas
dotyka³o ostatnio to tylko zapowiedŸ.
W dzisiejszych czasach doœæ czêsto przechodzimy lekcewa¿¹co obok objawów chorobowych. Nawa³ pracy i obowi¹zków sprawia, ¿e przy pierwszych symptomach grypy
czy przeziêbienia, doœæ pobie¿nie podchodzimy do problemu. Wystarczy poczciwa aspiracja i jakoœ przejdzie. Nie przejdzie,
uwierzcie.
Kilkanaœcie dni temu, w pewnym programie
telewizyjnym, poinformowano ogó³ o wyj¹tkowo groŸnym szczepie wirusa grypy.
Mutant zacz¹³ siê panoszyæ w Polsce. Na
dodatek, kolejny komunikat donosi³, ¿e
w naszym kraju zanotowano 70 tysiêcy zachorowañ na grypê. Nie pozosta³o wiêc nic
innego jak wyjœcia i sprawdziæ czy w Chojnowie jest problem z wirusem?
rod³em informacji by³a nasz przychodnia
zdrowia przy ul. Legnickiej.
Dane pochodz¹ ze stycznia. Przyjêto oko³o
6 tysiêcy pacjentów. Stwierdzono zwiêkszon¹ iloœæ zachorowañ na dolne i górne
drogi oddechowe.
W 26 przypadkach stwierdzono grypê. Bior¹c
pod uwagê ¿e pocz¹tek roku nie jest tym
okresem grypopodatnym, lekarze ostrzegaj¹
¿e by³o (jest) to swoiste preludium.
Fina³ zachorowañ na grypê wystêpuje
zawsze w miesi¹cach - marzec - kwiecieñ.
Gdy ju¿ bezwglêdnie “zetnie nas z nóg”,
nale¿y œciœle stosowaæ siê do zaleceñ lekarza
i odle¿eæ swoje pod ciep³¹ ko³dr¹ co najmniej 4-5 dni.
A najlepiej - profilaktycznie jest siê zaszczepiæ.
Wrzesieñ jest idealnym okresem na takie
dzia³anie. Szczepionka maj¹tku nie kosztujê,

Wieœci szachowe
* Wyœmienita gra Kuby Hajnrycha!
Rozegrany II Memoria³ M. Patrzyñskiego w Wa³brzychu cieszy³ siê
wysok¹ frekwencj¹ i równie wysokim poziomem gry. Na starcie
stanê³o 68 zawodników w tym 33 zawodników z rankingiem Elo.
W tak silnej obsadzie znakomicie od I rundy gra³ nasz zawodnik
Jakub Hajnrych. Do ostatniej dziewi¹tej rundy trwa³a zaciêta walka
o czo³owe pozycje.
W ostatniej rundzie Mariusz Gusarow pokonuje Krzysztofa Jasika
a Kuba Hajnrych remisuje z by³ym mistrzem Polski juniorów Paw³em
Kowalczykiem.
Na uwagê zas³ugujê wczeœniejsze zwyciêstwo Kuby nad arcymistrzem Kub¹ ¯eberskim.
Ostatnia kolejnoœæ czo³owej 10.
1. Gusarow Mariusz
7,5 pkt
2. Hajnrych Jakub
7 pkt
3. Kowalczyk Pawe³
7 pkt
4. Jasik Krzysztof
7 pkt
5. ¯eberski Jakub
6,5 pkt

GAZETA CHOJNOWSKA NR 3/690

Hetman Wa³brzych
MDK Dany Chojnów
PUKS Rod³o Opole
BKSz Prokonez Brzeg
WSB Wroc³aw

6. Rychlik Piotr
7. £ada Ireneusz
8. Gromczak Dariusz
9. Pyrzyñski Micha³
10. Szmyd Marek

a samo szczepienie jest darmowe. Szczepionka przeciw grypie w znacznym stopniu
ochroni organizm przed zara¿eniem. Definitywnie te¿ eliminuje powik³ania - zapalenie miêœnia serca, p³uc i nerek.
Jakiœ czas temu, chojnowska przychodnia
wysz³a z inicjatyw¹ skierowan¹ do lokalnych
zak³adów pracy. Na propozycjê zaszczepienia pracowników przeciw grypie odpowiedzia³y tylko dwa. A co z reszt¹?
Kryzys czy lekcewa¿enie klasy robotniczej?
Dla wirusa-mutanta, skupiska ludzi czyli
zak³ady pracy to idealny poligon do
zara¿ania...
Co ciekawe okres ferii zimowych roz³adowa³ gigantyczne kolejki do lekarzy.
Pierwsza czêœæ bitwy grypowej za nami.
Teraz liczy siê profilaktyka, profilaktyka
i jeszcze raz profilaktyka.
Przy obecnych temperaturach, nadal trzeba
siê ubieraæ ciep³o. Nie zapominajmy te¿
o nakryciu na g³owê (czapka, kaptur).
Wskazana te¿ jest na wieczór herbata lipowa
z miodem. PYCHOTKA!
To tyle w temacie profilaktyki przeciw-grypowej! Trzymajmy siê cieplutko!
pm
6,5 pkt
6,5 pkt
6 pkt
6 pkt
6 pkt

MKS Hetman Wa³brzych
Fine Pharm Jel. Góra
UKS Giecek Radków
Hetman Wa³brzych
Hetman Wa³brzych

II miejsce Kuby jest to najlepszy wynik w jego dotychczasowej grze
turniejowej, pod wzglêdem rankingu wyprzedzi³ 15 zawodników
z wy¿szym rankingiem.

* III - Liga Dolnoœl¹ska
Rozgrywki ligowe zbli¿aj¹ siê ku koñcowi - do rozegrania pozosta³y
4 rundy. Ostatnie spotkanie zremisowaliœmy z by³ym II-ligowcem
Przedwojowem 2,5 -2,5.
8 lutego nasi reprezentanci jad¹ do Wroc³awia - w tym meczu liczymy na
remis. Ostatnie dwie rundy rozegramy w Legnicy - pierwsz¹ z najs³absz¹
dru¿yn¹ z ¯arowa, gdzie liczymy na zwyciêstwo i ostatni mecz
z wiceliderem rozgrywek Dachbud Wroc³aw.
Obecnie zajmujemy bezpieczne 9 miejsce w tabeli.
Liczê, ¿e w przysz³ym roku znowu bêdziemy graæ w III lidze.
Jerzy Pud³o
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Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie

Kalendarz chojnowskich dzieci

pl. Zamkowy 2, tel. 818-83-46

Wydanie kalendarza na 2010 rok ilustrowanego pracami
plastycznymi chojnowskich dzieci to kolejna, po papieskim
kalendarzu i almanachu artystyczno-kulturalnym, interesuj¹ca inicjatywa Krystyny Czapskiej i Zbigniewa Halikowskiego.
Pomys³ ten gor¹co popar³y w³adze miasta.
Taki kalendarz to doskona³a okazja do zaprezentowania
talentów m³odych artystów, a tak¿e ciekawa forma promocji Chojnowa.
Prace, które zamieszczone bêd¹ w kalendarzu, wybrane
zostan¹ w wyniku przeprowadzenia konkursu „Chojnów
– moje miasto”.
Serdecznie zapraszamy dzieci i m³odzie¿ ze szkó³ podstawowych i gimnazjów do udzia³u w tym konkursie!

ZAPRASZA
- na wystawê fotograficzn¹ „Œwiat wokó³ nas”: pokonkursowa
wystawa prac uczniów Gimnazjum nr 1 im. Jana Paw³a II
w Chojnowie – Galeria M³odych (Plac Zamkowy 2);
- na spotkania Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki:
* 13 lutego, godz. 16.00 (biblioteka, Plac Zamkowy 2) –
spotkanie DKK (doroœli) – omawiana ksi¹¿ka: „Piêkna
rupieciarnia” B.Hrabala;
* 18 lutego, godz. 13.30 (Gimnazjum nr 2, ul. Konarskiego)
- spotkanie M³odzie¿owego DKK – omawiana ksi¹¿ka:
„Wojna duszków” H.Brennana;

Biblioteczne nowoœci:
Dzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:
Ma³gorzata Strêkowska-Zaremba -„Wakacje z krow¹,
czo³giem i przestêpc¹”
Dwaj najlepsi przyjaciele, Kuba i Wojtek, bardzo siê staraj¹,
aby nie spêdziæ wakacji na wsi. Nie znaj¹ wsi, wiêc uwa¿aj¹,
¿e musi tam byæ wyj¹tkowo nudnie. Jednak wyjazd dochodzi
do skutku, a bohaterowie wbrew swoim przewidywaniom
prze¿yj¹ mnóstwo zabawnych, niezwyk³ych i przera¿aj¹cych
przygód.
Ta ksi¹¿ka to równie¿ opowieœæ o bardzo wa¿nych sprawach:
o staroœci, samotnoœci, lêku przed brakiem mi³oœci, o przyjaŸni, a tak¿e „o tej ca³ej Aœce, której nie mo¿na lubiæ, ale
lubiæ trzeba. O matko!”.
Deborah Tannen - „I coœ ty na siebie w³ozy³a?: rozmowy
matek i córek”
M¹dra, dowcipna, momentami poruszaj¹ca opowieœæ o jednej z najwa¿niejszych w ¿yciu relacji, a zarazem praktyczny
poradnik, pe³en przyk³adów rozmów matek i córek, prawdziwych historii kobiet z ca³ego œwiata i wskazówek pomagaj¹cych poprawiæ komunikacjê i dojœæ do porozumienia.
Dzia³ dla Doros³ych:
Norbert Conrads - „Ksi¹¿êta i stany: historia Œl¹ska
1469-1740”
Polskie wydanie ksi¹¿ki
s³ynnego historyka ze
Stuttgartu, zas³u¿onego
badacza dziejów Œl¹ska,
autora monumentalnego
wyboru róde³ do historii
Uniwersytetu Wroc³awskiego.
Prof. Norbert Conrads za
swoj¹ pracê naukow¹ otrzyma³ liczne wyró¿nienia,
m.in. Nagrodê Kulturaln¹
Œl¹ska, któr¹ w 2000 r. odebra³ w Auli Leopoldyñskiej
Uniwersytetu Wroc³awskiego.
Anna Wasak - „Transplantacje: dar ¿ycia”
Zawarta w ksi¹¿ce podstawowa wiedza o procedurach
zwi¹zanych z przeszczepami i wi¹¿¹cymi siê z nimi problemami potrzebna jest, by ka¿dy móg³ œwiadomie siê do nich
ustosunkowaæ i - gdy przyjdzie taka potrzeba - dokonaæ wyboru zgodnie z w³asn¹ wiedz¹ i sumieniem.
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Chojnów - moje miasto
konkurs plastyczny
pod patronatem
Burmistrza Miasta Chojnowa

Regulamin
Cele konkursu:
1. Rozwijanie umiejêtnoœci plastycznych i wyobraŸni twórczej
dzieci i m³odzie¿y.
2. Pog³êbienie wiêzi emocjonalnej mieszkañców Chojnowa ze swoj¹
ma³¹ ojczyzn¹.
3. Wydanie kalendarza na 2010 rok, którego szatê graficzn¹ stanowiæ
bêd¹ wybrane prace konkursowe.
Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów z Chojnowa.
2. Tematyka prac: wykonanie pracy ukazuj¹cej walory architektoniczne, krajobrazowe Chojnowa.
3. Technika prac: rysunek, malarstwo.
4. Format prac: A 3.
5. Ka¿dy uczestnik mo¿e z³o¿yæ jedn¹ pracê.
6. Prace nale¿y wykonaæ wy³¹cznie na zajêciach w szkole
przeprowadzonych pod kierunkiem nauczyciela.
7. Prace nale¿y podpisaæ (na odwrotnej stronie pracy) podaj¹c
nastêpuj¹ce dane: tytu³ pracy, imiê i nazwisko autora, wiek, klasê
i szko³ê.
8. Prace w imieniu uczestników konkursu sk³adaj¹ wybrani przedstawiciele ze szkó³. Szko³y nie przeprowadzaj¹ selekcji prac konkursowych i wszystkie prace sk³adaj¹ w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnowie (Pl. Zamkowy 2) w terminie do 10 marca 2009 r.
Rozstrzygniêcie konkursu:
1. Prace oceni specjalnie powo³ane Jury. Decyzje Jury s¹ ostateczne.
2. Jury zakwalifikuje 40 prac na pokonkursow¹ wystawê, a spoœród
nich wybierze 13 prac, które zamieszczone bêd¹ w kalendarzu na
2010 rok.
3. Og³oszenie wyników konkursu, wrêczenie nagród i otwarcie
pokonkursowej wystawy po³¹czone z promocj¹ kalendarza
odbêdzie siê 6 maja 2009 r. w Galerii M³odych w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Chojnowie.
Postanowienia koñcowe:
Zastrzega siê prawo do nieodp³atnego wykorzystania prac konkursowych.
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Po miesiêcznym boju
4 tygodnie trwa³y rozgrywki halowej pi³ki no¿nej
w ramach Turnieju Pi¹tek Pi³karskich o Puchar
Burmistrza Miasta Chojnowa. O nagrodê g³ówn¹ walczy³o 8 dru¿yn, które drog¹ losow¹ podzielono na dwie grupy, po cztery zespo³y. W sumie rozegrano 30 meczy, w których wziê³o
udzia³ ponad 80 zawodników.
Turniej zorganizowany przez Piotra Seheniewicza rozpocz¹³ siê 17 grudnia, mecz fina³owy
rozegrano 24 stycznia. Tego dnia w hali sportowej PZS odby³o siê tak¿e uroczyste rozdanie
nagród zwyciêzcom i drobnych upominków
wszystkim uczestnikom.
- To ju¿ VI edycja turnieju, który uda³o nam
siê zorganizowaæ dla chojnowskich pi³karzyamatorów - wyjaœnia g³ówny inicjator zawodów
P. Seheniewicz. - Cieszy nas du¿e zainteresowanie m³odzie¿y sportem i ich chêæ zdrowej
rywalizacji. Temu te¿ maj¹ s³u¿yæ nasze dzia³ania. Zale¿y nam, aby m³odzie¿ potrafi³a zagospodarowaæ swój wolny czas w efektywny sposób,
rozwijaj¹c przy tym swoje umiejêtnoœci i zainteresowania.
Turniej rozgrywany by³ systemem ka¿dy z ka¿dym w swojej grupie – mecz i rewan¿. Dwa
pierwsze zespo³y z grup awansowa³y do grupy
mistrzowskiej, z której wy³oniony zosta³ zwyciêzca ligi.
Ka¿dy kolejny etap eliminacji wzmaga³ emocje i œci¹ga³ coraz wiêksze rzesze kibiców.
W gronie 4 zespo³ów tytu³ mistrza wywalczy³a
dru¿yna Inter, która w fazie grupowej mozolnie walczy³a o awans do grupy mistrzowskiej,
jednak w fina³ach pokaza³a pe³niê swoich
umiejêtnoœci. Zwyciê¿y³a bowiem wszystkie
zespo³y, a najciekawszy mecz rozegra³a z faworytem rozgrywek Juniorami Starszymi, którzy
w rozgrywkach grupowych byli bezkonkurencyjni. Na kilka minut przed zakoñczeniem
drugiej po³owy dosz³o do niespodzianki. Juniorzy
Starsi stracili swoj¹ dwubramkow¹ przewagê,
przegrywaj¹c mecz i zajmuj¹c tym samym
Grupa I
Tabela
1. Juniorzy Starsi
2. Inter
3. Kanonierzy
4. NiedŸwiedzice

6
6
6
6

Wyniki spotkañ I Grupa
1. Inter - NiedŸwiedzice
2. Juniorzy Starsi - Kanonierzy
3. Juniorzy Starsi - Inter
4. Kanonierzy - NiedŸwiedzice
5. NiedŸwiedzice - Juniorzy Starsi
6. Inter - Kanonierzy
Grupa II
Tabela
1. P³omieñ Michów
2. Juniorzy M³odsi
3. FC Drewniaki
4. Zieloni Budziwojów

6
6
6
6
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15
10
10
0
I mecz
7:4
6:3
7:5
4:2
5:12
4:4

18
9
9
0

Zdobywcy II miejsca - Juniorzy Starsi
drug¹ lokatê. Spotkanie to zosta³o uznane za
najbardziej widowiskowe. Trzecie miejsce
przypad³o dru¿ynie P³omienia Michów i jest
to niew¹tpliwe sukces, poniewa¿ wyst¹pili
oni po raz pierwszy w tej imprezie. Na czwartym
miejscu uplasowali siê Juniorzy M³odsi, którzy
byli zdecydowanie najm³odszym i najambitniejszym zespo³em. Z czo³owych dru¿yn poprzedniej edycji najs³abiej wypadli Kanonierzy ubieg³oroczni zwyciêzcy. W tegorocznych
rozgrywkach nie potrafili awansowaæ do grupy
mistrzowskiej, co zosta³o uznane za wielk¹
niespodziankê. Ta roszada miejsc œwiadczy - Chcia³bym, korzystaj¹c z okazji serdecznie
podziêkowaæ wszystkim, którzy pomogli w orgao wyrównanym poziomie zawodów.
Na zakoñczenie turnieju burmistrz pogratulowa³ nizacji tej imprezy - dodaje P. Seheniewicz zwyciêzcom, podziêkowa³ organizatorom za Andrzejowi £ysiakowi i Dariuszowi Traczykowi
œwietn¹ inicjatywê, pi³karzom za wspania³¹, za nag³oœnienie i komentarz spotkañ, Grzegorzowi
Koronkowi za profesjonalne sêdziowanie oraz
sportow¹ walkê, a kibicom za kulturalny doping.
Chrystianowi Serkiesowi za pomoc przy orgaOrganizatorzy zadbali tak¿e o nagrody dla nizacji turnieju.
wyró¿niaj¹cych siê zawodników. W kategorii Dziêkujê tak¿e burmistrzowi Janowi Serkiesowi,
Najlepszy Zawodnik, tytu³ uzyska³ Krzysztof za ufundowanie nagród - pucharów, pi³ek
Kowalczyk z zespo³u Inter, Odkryciem Ligi i dyplomów. Podziêkowania kierujê te¿ do
zosta³ Karol Salachna z Juniorów Starszych, w³aœcicieli sklepu sportowego w Chojnowie
Najlepszym Bramkarzem uznano Waldemara oraz Pana Macieja Cieœli za ufundowanie
Rajczakowskiego (Inter), Królem strzelców nagród dodatkowych.
zosta³ Mateusz Zatwarnicki (Juniorzy Starsi).
eg, ps

40:24
32:19
21:25
17:32
II mecz
7:1
4:5
5:4
5:2
3:7
5:1

40:6
16:18
9:16
7:33

Wyniki Spotkañ II Grupa
1. Juniorzy M³odsi - Zieloni Budziwojów
2. Drewniaki - P³omieñ Michów
3. P³omieñ Michów - Juniorzy M³odsi
4. Zieloni - Drewniaki
5. Drewniaki - Juniorzy M³odsi
6.Zieloni - P³omieñ Michów

I mecz
3:0
0:2
7:0
0:2
1:4
3:12

II mecz
6:0
0:6
7:1
2:3
3:2
2:7

Fina³ Turnieju Pi³karskich Pi¹tek 6 edycja 2008/2009
1. Inter
3
9
18:8
2. Juniorzy Starsi
3
6
15:7
3. P³omieñ Michów
3
3
8:8
4. Juniorzy M³odsi
3
0
7:21
Wyniki spotkañ fina³owych
1. Juniorzy Starsi - P³omieñ Michów
2. Inter - Juniorzy M³odsi
3. Juniorzy M³odsi - P³omieñ Michów
4. Juniorzy Starsi - Inter
5. P³omieñ Michów - Inter
6. Juniorzy Starsi - Juniorzy M³odsi

4:2
9:3
1:4
3:4
2:5
8:3
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy mieszkania lokale
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe bezczynszowe o pow. 62 m 2 + balkon, sta³a
op³ata za czynsz i ogrzewanie. Wiadomoœæ:
tel. (076) 818-19-02 po godz. 20.00 lub
0888-263-352.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
w Chojnowie przy ul. Grunwaldzkiej, IVp.,
pow. 45 m2, cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-18-80 lub 0602-317-176.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w bloku,
IIp., 4 pokoje, kuchania, ³azienka, wc, przedpokój, balkon, 69,50 m2, po remoncie, cena
230.000 z³. Wiadomoœæ: tel. 0509-271-583.
Sprzedam kawalerkê o pow. 30 m2 w starym budownictwie w centrum Chojnowa. Wiadomoœæ: tel. 0693-432-449 lub 0693-432-664.
Zamieniê mieszkanie 2 pokojowe, kuchnia, ³azienka, c.o., Ip., na wiêksze. Wiadomoœæ:
tel. 0609-257-048.
Sprzedam mieszkanie o pow. 46 m 2
w nowym budownictwie, 2 pokoje, balkon,
niski czynsz, ³adny uk³ad. Wiadomoœæ:
tel. 0606-825-085.
Sprzedam mieszkanie - doskonale zlokalizowane w starym budownictwie na ul. Komuny Paryskiej do remontu, o pow. 70 m2,
IIp., 2 pokoje, kuchnia, przedpokój i przyle-

gaj¹ce wc, dodatkowo do mieszkania strych,
komórka i piwnica. Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 0512-372-555.

Dzia³ki budowlane w Chojnowie przy
ul. Leœnej i Wrzosowej. Wiadomoœæ:
tel. 0600-124-919 po godz. 16.00.

Praca

Sprzedam dzia³ki budowlane w Go³aczowie. Wiadomoœæ: tel. 0665-287-362.

Zatrudniê fryzjera lub fryzjerkê w nowo
otwartym salonie w Chojnowie. Wiadomoœæ:
tel. 0663-651-362.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 10 arow¹
w Jaroszówce. Wiadomoœæ: tel. 0513-103-131.

Us³ugi
Oferujê us³ugi transportowe, przewozy tanio i bezpiecznie - w Chojnowie i okolicy.
Wiadomoœæ: tel. 0880-531-431.
Poœrednictwo finansowe Mariusz Karczmarek
oferuje profesjonalne us³ugi jednej z najwiêkszych instytucji finansowych z zakresu: ubezpieczeñ na ¿ycie, ubezpieczeñ grupowych,
kredytu hipotecznego, emerytury, otwartego
funduszu emerytalnego, doradztwa inwestycyjnego. Wiadomoœæ: tel. 0607-572-383.

Szukam gara¿u do wynajêcia w Chojnowie, blisko dworca kolejowego. Wiadomoœæ:
tel. 0603-053-107 lub 0517-348-039
Stanis³aw Woroch.

OŒRODEK SZKOLENIA
KIEROWCÓW W CHOJNOWIE

Nadzory w budownictwie - pe³nienie funkcji kierownika budowy (m.in. domy jednorodzinne, obiekty przemys³owe), uprawnienia
budowlane w specjalnoœci konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeñ. Wiadomoœæ:
tel. 0604-346-288.

Inne
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Go³aczowie. Wiadomoœæ: tel. 0607-286-335 po godz. 18.

GALERIA-STUDIO-SYNTEZA
ul. Sikorskiego 12;

076/819-64-85

czynne od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 10.00 - 18.00
* RÊKODZIE£A LUDOWE
* WE£NA ZDROWOTNA
* SZK£O ARTYSTYCZNE
* SZK£O U¯YTKOWE
* CERAMIKA
* OBRAZY
* WIKLINA
* INNE
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KUP W CHOJNOWIE
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G a b i ne t ma s a ¿ u

Do sprzedania
hala produkcyjna
o pow. 1170 m2, ³¹cznie
z budynkiem magazynowym
o powierzchni 489 m2.

ul. Grottgera 6
tel. 0603-432-651
Oferuje masa¿e:
* lecznicze
* klasyczne
* relaksuj¹ce
* wspomagaj¹ce odchudzanie

Obiekty zlokalizowane s¹ na
terenie miasta Chojnowa.

Telefony kontaktowe
0604-575-234,
0604-263-996.

Zabiegi s¹ pomocne:
* przy bólach krêgos³upa
i stawów
* przy chorobach reumatycznych i wadach postawy
* przy drêtwieniach r¹k,
nóg, rwa kulszowa
* przy bólach, zawrotach g³owy
* przy dyskopatii

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
“GAZETA CHOJNOWSKA”
Dwutygodnik Samorz¹du Terytorialnego
Adres redakcji: pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów, tel. (076) 818-66-84
fax: (076) 818-75-15,
e-mail: urzad.miejski@chojnow.net.pl,
http://www.chojnow.net.pl
Zrzeszony w Forum Mediów Lokalnych
w Krakowie, nak³ad: 900 egzemplarzy.
Sk³ad Redakcyjny: redaktor naczelny: Emilia
Grzeœkowiak,
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Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam
i og³oszeñ. Redakcja nie zwraca tekstów
niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo
ich redagowania i skracania.

GAZETA CHOJNOWSKA NR 3/690

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanej,
oznaczonej numerami dzia³ek 311/8 i 311/9 o pow. 583 m2, po³o¿onej przy ul. Królowej
Jadwigi w Chojnowie, wpisanej w ksiêdze wieczystej LE1Z/00013615/5.
Cena wywo³awcza (w tym podatek VAT 22 %)
- 52.000,00 z³.
Wadium - 10.400,00 z³.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób
trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca
przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta nieruchomoœæ przeznaczona jest pod zabudowê
mieszkaniow¹ wielo i jednorodzinn¹ z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych. Zabudowa minimum
3-kondygnacyjna ,w tym poddasze u¿ytkowe.
Dachy ukoœne, symetryczne z kalenic¹ równoleg³¹
do osi ulicy. Projektowane zamierzenia wymagaj¹
uzgodnieñ ze s³u¿bami ochrony konserwatorskiej.
Przy robotach budowlanych w linii murów obronnych nale¿y zachowaæ i odrestaurowaæ ocala³e
fragmenty murów.
Na dzia³ce roœnie drzewo. W przypadku kolizji
inwestycji z zieleni¹, na usuniêcie drzew w wieku
powy¿ej 5 lat nale¿y uzyskaæ zezwolenie zgodnie
z ustaw¹ o ochronie przyrody /Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz.880 z póŸn. zm./.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 24 lutego 2009 r.
o godz. 11.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na
konto - Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050
Urz¹d Miejski, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
do dnia 17 lutego 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¿ 520,00 z³. Cenê nabycia,
równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Nr 1386440000000 1490620000020 Miasto
Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
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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Krótko przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia do Chojnowa przyjecha³a
kilkuosobowa delegacja z naszego partnerskiego miasta Commentry.
Uczniowie chojnowskich placówek oœwiatowych i m³odzie¿ Warsztatu
Terapii Zajêciowej obdarowali naszych goœci licznymi upominkami
œwi¹tecznymi, g³ównie w postaci stroików i okolicznoœciowych kartek.
Kilka dni temu, otrzymaliœmy sympatyczn¹ przesy³kê od mera Commentry:

„Sk³adam serdeczne podziêkowania dzieciom z Chojnowa i ich nauczycielom,
za rysunki i przepiêkne kompozycje kwiatowe. Do³¹czamy p³ytê ze
zdjêciami, na których mo¿ecie zobaczyæ wystawê Waszych prezentów
w holu merostwa oraz dzieci ze szkó³ w Commentry, które przychodzi³y
podziwiaæ Wasze prace.
Nie tylko dzieci, ale i wszyscy mieszkañcy cieszyli siê bardzo z tych upominków,
które bêd¹ teraz przechowywane w merostwie. Jeszcze raz bardzo dziêkujemy.
¯yczymy Wam szczêœliwego Nowego Roku 2009.”
Jean-Louis Gaby
Marie de Commentry
Prezentujemy zatem chojnowsk¹ ekspozycjê w ratuszu Commentry,
przy³¹czaj¹c siê do podziêkowañ mera i przyjació³ z Francji.

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

L o s y b ê d ¹ w specjaln ych
walentynkowych ciasteczkach.
Ka¿dy los to atrakcyjna niespodzianka!

Nagrody do wygrania
w sklepach:

: Sklep, Rynek 34;
: Sklep, Rynek 40;
: Cukiernia, ul. Kolejowa 26;
: Piekarnia, ul. Legnicka 54;
: Sklep “Tata i ja”, ul. Wojska Polskiego;
: Sklep “Tata i ja”, ul. Legnicka 9;
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