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Dla Babci i Dziadka
21 stycznia dzieci z Ochronki Sióstr S³u¿ebniczek Dêbickich zaprezentowa³y

program dedykowany Babciom i Dziadkom z okazji ich œwiêta.

Na XLIX  sesji
W³adze miasta dziêkowa³y kierownik Miejskiego

Oœrodka Pomocy Spo³ecznej - Ewie Wiszniewskiej 
za 30.letni¹ pracê na rzecz chojnowskiej spo³ecznoœci.

Srebrna harfa Eola dla All`Antico
Zespó³ zdoby³ Srebrn¹ Harfê Eola i zosta³ wytypowany 
do udzia³u w XVIII Miêdzynarodowej Letniej Akademii

Muzyki Dawnej w Wilanowie, a Krzysztof Bartkowski otrzyma³
nagrodê specjaln¹ za kunsztown¹ grê na flecie prostym.

Gimnazjalny festiwal
Tradycyjnie jak co roku w styczniu Gimnazjum nr 2 zorganizowa³o 

Festiwal Piosenki i Tañca pn. „Œpiewam i Tañczê”.

Na zaproszenie w³adz
27 stycznia œrodowisko Kombatantów i Sybiraków, odpowiadaj¹c na zaproszenie burmistrza, tradycyjnie œwiêtowa³o w swoim gronie.



Z prac wydzia³ów

Wydzia³ RG

* wzrost temperatury powietrza pozwoli³ na
kontynuacjê prac przy miejskich inwestycjach.
Trwaj¹ zatem roboty przy budowie sieci wodno
- kanalizacyjnej w rynku i przyleg³ych ulicach
i przebudowie nawierzchni chodnika na Placu
Zamkowym;

* przeprowadzono przetarg nieograniczony
na budowê sieci wodno - kanalizacyjnej 
w ul. Asnyka i ul. Po³udniowej;

* rozstrzygniêto przetargi na budowê na-
wierzchni ul. Bohaterów Powstania Warszaw-
skiego i remont sali gimnastycznej w Gim-
nazjum Nr 2.

Zasi³ek przez 12 miesiêcy

Powiatowy Urz¹d Pracy w Legnicy Filia 
w Chojnowie informuje, ¿e od dnia 1 stycz-
nia 2010 roku okres pobierania zasi³ku dla
osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP
Legnica Filia Chojnów wynosi 12 miesiêcy.
Dotyczy to osób bezrobotnych, którzy nabêd¹
uprawnienia do zasi³ku po dniu 01.01.2010 r.
Jednoczeœnie informujemy, ¿e zmianie uleg³a
równie¿ wysokoœæ zasi³ku dla bezrobotnych:
przez pierwsze 3 m - ce;
- 100% - 717,00 z³ brutto
- 80 % - 573,60 z³ brutto
- 120% - 860,40 z³ brutto
przez kolejne 9 m-cy;
- 100% - 563,00 z³ brutto
- 80 % - 450,40 z³ brutto
- 120% - 675,60 z³ brutto
Osoby bezrobotne, które naby³y uprawnienia
do zasi³ku przed 01.01.2010r. bêd¹ pobiera³y
zasi³ek wed³ug przepisów obowi¹zuj¹cych do
31.12.2009 roku.

Ko³o PZW „Skora” informuje

Zarz¹d Ko³a PZW „Skora” w Chojnowie
informuje swoich cz³onków, ¿e 14.02.2010 r.
o godz. 10.00 w hotelu Max odbêdzie siê
walne zebranie sprawozdawcze cz³onków
Ko³a. Drugi termin zebrania w tym samym
dniu o godz. 10.20.
Jednoczeœnie zarz¹d zawiadamia, ¿e op³aty
wêdkarskie na rok 2010 przyjmuje skarbnik
Ko³a w ka¿d¹ œrodê od godz. 16.00 do godz. 17.00
w zak³adzie szewskim przy ul. Legnickiej.

Zebranie(a) „Chojnowianki”

Nie maj¹ ostatnio szczêœcia w³odarze naszego
pi³karskiego klubu do merytorycznych posta-
nowieñ. Dwa terminy klubowych spotkañ nie
odby³y siê z powodu braku quorum. Byæ
mo¿e zdecydowa³y o tym okolicznoœci.

Pierwszy termin bowiem przypad³ w okresie
pomiêdzy œwiêtami Bo¿ego Narodzenia 
a Sylwestrem - 28 grudnia, a to nie jest dobry
okres na podejmowanie wa¿nych decyzji. 
W drugim terminie - 25 stycznia, panowa³y
siarczyste mrozy. Miejmy nadzieje, ¿e w myœl
powiedzenia „do trzech razy sztuka” 22 lutego,
na kolejnym zebraniu KS „Chojnowianka”
sala Domu Chemika zape³ni siê kibicami 
i sympatykami. Nie sztuk¹ bowiem jest
przyjœæ na mecz, usi¹œæ na trybunach i zacz¹æ
narzekaæ. Parafrazuj¹c wiêc s³owa John F.
Keenned’ego - kibicu „nie pytaj co klub mo¿e
zrobiæ dla Ciebie, ale co Ty mo¿esz zrobiæ
dla klubu“. Zapraszamy zatem 22 lutego 
o godz. 18 do Domu Chemika.

Z pomoc¹ dla Haiti

W dniach 27-29.01 samorz¹d uczniowski
Szko³y Podstawowej nr 4 przeprowadzi³

akcjê pn. “Serce dla Haiti”, która mia³a na
celu pomoc mieszkañcom wyspy, którzy
ucierpieli na skutek trzêsienia ziemi. Wszyscy
uczniowie i nauczyciele wspierali akcjê kupu-
j¹c s³odkie serduszka upieczone przez kole-
¿anki, kolegów i ich rodziców (najbardziej
zaanga¿owa³y siê klasy: IIIa, VIa, IIc, Va, IIIc).
W ci¹gu trzech dni uzbierano kwotê 603,28 z³,
któr¹ przekazano na konto UNICEF.
Wszystkim, którzy wsparli nasz¹ akcjê,
serdecznie dziêkujemy!

Bezkrwawe ³owy
Ranek 21 stycznia mieszkañcy ul. Sobieskiego
bêd¹ jeszcze d³ugo wspominaæ. Tego dnia
goœcili na swojej ulicy zab³¹kan¹ sarnê.
Zaskoczenie miesza³o siê nieco z obaw¹ 
o ¿ycie sarny i bezpieczeñstwo w³asne, nie-
zw³ocznie wiêc powiadomiono policjê, 
o zdarzeniu dowiedzia³o siê te¿ ko³o ³owieckie. 

Przera¿onego, poturbowanego kozio³ka uda³o
siê schwytaæ i umieœciæ w bezpiecznym miejscu. 
- Zima w tym roku jest sroga - wyjaœnia Piotr
Kolêda z Ko³a £owieckiego - zwierzyna szuka
¿eru. Prawdopodobnie kozio³ noc¹ przeszed³
przez ulicê Parkowa i trafi³ do naszego Parku
Piastowskiego. O œwicie, kiedy ruch na
drodze siê wzmóg³, przestraszony biega³ po
okolicy natykaj¹c siê na kolejne przeszkody -
murki, p³oty, itp. St¹d jego rany. 
Zwierzê nie wygl¹da³o najlepiej - osowia³e,
zmêczone, nie podnosi³o siê z przygotowa-
nego legowiska. Kilka godzin póŸniej jednak,
weterynarz oceni³, ¿e kozio³ek jest zdrów,
pe³en energii i nale¿y go oddaæ œrodowisku.
Cz³onkowie ko³a ³owieckiego nakryli
zwierzê kocem i wynieœli w, wydawaæ by siê
mog³o, bezpieczne miejsce. Kozio³ jednak
by³ innego zdania, bo jak tylko stan¹³ na cew-
kach, przejrza³ na œwiece, pogna³ z powrotem
w stronê miasta. Kolejny raz tego dnia
œcigano kozio³ka, kolejny raz uda³o siê go
uj¹æ. Tym razem jednak zwierzê wywieziono
samochodem do lasu i tam wypuszczono.
- Takie bezkrwawe ³owy nie s¹ prost¹ spraw¹
- dodaje P. Kolêda. - Dzikie zwierzê w stresie,
w obcym otoczeniu doznaje szoku i za
wszelk¹ cenê bêdzie uciekaæ. Wtedy mo¿e
zrobiæ krzywdê sobie lub ludziom, którzy chc¹
mu pomóc.  W sytuacjach jak ta nale¿y
zachowaæ najwy¿sz¹ ostro¿noœæ. W tym
miejscu chcia³bym podziêkowaæ mieszkañ-
com i funkcjonariuszom za powa¿ne podejœ-
cie do sprawy i nieocenion¹ pomoc.
Sarna z pewnoœci¹ odnalaz³a ju¿ stado i miej-
my nadziejê, ¿e nie zapomnia³a przygody 
w mieœcie - to byæ mo¿e na d³ugi czas, od-
straszy j¹ od ruchliwych jezdni i aglomeracji.

Ferie w mieœcie
Tradycyjnie, jak co roku, MOKSiR zaprasza
uczniów naszych szkó³ na ró¿norodne zajêcia
w czasie zimowych ferii. Wœród atrakcji
m.in. bal przebierañców i konkurs plastyczny
na walentynkow¹ kartkê, a szczegó³y zainte-
resowani znajd¹ na plakatach. Na ciekawe
spotkania zaprasza te¿ Miejska Biblioteka
Publiczna, a Muzeum Regionalne, jak
zawsze, czeka na ciekawych naszej prze-
sz³oœci i koneserów sztuki.
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Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 

na terenie województwa dolnoœl¹skiego w 2010 roku

Na podstawie § 3 rozporz¹dzenia Ministrów Spraw Wewnêtrznych i Administracji oraz Ministra
Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 roku, w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 202,
poz. 1566) w zwi¹zku z rozporz¹dzeniem Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji 
oraz Ministra Obrony Narodowej z dn. 24 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji
wojskowej w 2010 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1601) podajê do wiadomoœci, co nastêpuje:
1. W okresie od dnia 8 lutego do dnia 30 kwietnia 2010 r. przeprowadzona zostanie na terenie województwa
dolnoœl¹skiego kwalifikacja wojskowa.
2. Do stawienia siê do kwalifikacji wojskowej wzywa siê:
* mê¿czyzn urodzonych w 1991 roku;
* mê¿czyzn urodzonych w latach 1986-1990, którzy nie posiadaj¹ okreœlonej kategorii zdolnoœci
do czynnej s³u¿by wojskowej;
* osoby urodzone w 1990 roku, które:
- zosta³y uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze wzglêdu na stan zdrowia, za czasowo nie-zdolne do
czynnej s³u¿by wojskowej, je¿eli okres tej niezdolnoœci up³ywa przed zakoñczeniem kwalifikacji wojskowej,
- zosta³y uznane prze powiatowe komisje lekarskie, ze wzglêdu na stan zdrowia za czasowo niezdolne
do czynnej s³u¿by wojskowej, je¿eli okres tej niezdolnoœci up³ywa po zakoñczeniu kwalifikacji wojskowej
i z³o¿y³y, w trybie art.28 ust.4 i 4”b” Ustawy z dn. 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi¹zku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianê kategorii zdolnoœci do czynnej s³u¿by wojskowej
przed zakoñczeniem kwalifikacji wojskowej,
- zosta³y uznane, ze wzglêdu na stan zdrowia, za zdolne do czynnej s³u¿by wojskowej i z³o¿y³y 
w trybie art. 28 ust. 4”b” Ustawy z dn. 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi¹zku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej wnioski o zmianê kategorii zdolnoœci do czynnej s³u¿by wojskowej, 
je¿eli nie zosta³y przeniesione do rezerwy;
* kobiety urodzone w latach 1986-1991, posiadaj¹ce kwalifikacje przydatne do czynnej s³u¿by wojskowej
oraz kobiety pobieraj¹ce naukê w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akade-
mickim 2009/2010 koñcz¹ naukê w szko³ach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psycho-
logicznych albo bêd¹ce studentkami lub absolwentkami tych szkó³ lub kierunków;
* osoby, które ukoñczy³y 18 lat i zg³osi³y siê ochotniczo do pe³nienia s³u¿by wojskowej, je¿eli nie
posiadaj¹ okreœlonej kategorii zdolnoœci do czynnej s³u¿by wojskowej.
3. Osoby podlegaj¹ce obowi¹zkowi stawienia siê do kwalifikacji wojskowej zameldowane na pobyt
sta³y lub pobyt czasowy trwaj¹cy ponad trzy miesi¹ce na terenie Miasta Chojnowa winny
obowi¹zek ten spe³niæ w terminie od 11.02 do 16.02. 2010 r. w siedzibie Powiatowej Komisji
Lekarskiej w Legnicy; ul. Pomorska 19.
Osoba stawiaj¹ca siê do kwalifikacji wojskowej przedstawia:
* wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):
a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalaj¹cy na ustalenie to¿samoœci,
b) dokument potwierdzaj¹cy przyczyny niestawienia siê do kwalifikacji wojskowej, je¿eli stawienie
siê do kwalifikacji wojskowej w terminie okreœlonym w wezwaniu nie by³o mo¿liwe,
* powiatowej komisji lekarskiej - posiadan¹ dokumentacjê medyczn¹, w tym wyniki badañ specjalistycz-
nych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesiêcy przed dniem stawienia siê do kwalifikacji
wojskowej,
* wojskowemu komendantowi uzupe³nieñ:
a) aktualn¹ fotografiê o wymiarach 3x4 cm (bez nakrycia g³owy),
b) dokumenty potwierdzaj¹ce poziom wykszta³cenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje
zawodowe,
c) wojskowy dokument osobisty w przypadku jego posiadania.
Osoby podlegaj¹ce stawieniu siê do kwalifikacji wojskowej, które w okresie od dnia og³oszenia kwalifikacji
wojskowej do dnia jej rozpoczêcia zmieni³y miejsce pobytu sta³ego lub pobytu czasowego trwaj¹cego
ponad trzy miesi¹ce zg³aszaj¹ siê do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) w³aœciwego ze wzglêdu na ich
nowe miejsce pobytu sta³ego lub pobytu czasowego trwaj¹cego ponad trzy miesi¹ce. Wójt lub burmistrz
(prezydent miasta) wyznacza im miejsce i termin stawienia siê do kwalifikacji wojskowej.
Osoby podlegaj¹ce stawieniu siê do kwalifikacji wojskowej, które po rozpoczêciu kwalifikacji
wojskowej na danym terenie zamierzaj¹ zmieniæ miejsce pobytu sta³ego lub pobytu czasowego
trwaj¹cego ponad trzy miesi¹ce, stawiaj¹ siê do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca
dotychczasowego pobytu.
W razie niestawienia siê osoby do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz
(prezydent miasta) z urzêdu albo na wniosek przewodnicz¹cego powiatowej komisji lekarskiej 
lub wojskowego komendanta uzupe³nieñ, na podstawie art. 32 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada
1967 roku o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r.
Nr 241, poz. 2416 z póŸn. zm.), nak³ada na osobê podlegaj¹c¹ kwalifikacji wojskowej grzywnê 
w celu przymuszenia albo zarz¹dza przymusowe doprowadzenie przez Policjê do kwalifikacji
wojskowej, w trybie przepisów o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji.
Osoby, które nie stawi¹ siê do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem
miasta), przed w³aœciw¹ komisj¹ lekarsk¹ lub przed wojskowym komendantem uzupe³nieñ w okre-
œlonym terminie i miejscu, nie stawi¹ siê do wojskowej pracowni psychologicznej, albo nie przed-
stawi¹ dokumentów, których przedstawienie zosta³o nakazane, na podstawie art. 224 pkt 1 i 3 wskazanej
wy¿ej ustawy, podlegaj¹ grzywnie albo karze ograniczenia wolnoœci.
Osoby wymienione w pkt 2.3 lit “b” i “c” oraz w pkt 2.5, zamierzaj¹ce stawiæ siê do kwalifikacji
wojskowej sk³adaj¹ w³aœciwemu Wojskowemu Komendantowi Uzupe³nieñ wnioski o ustalenie lub
zmianê kategorii zdolnoœci do czynnej s³u¿by wojskowej.

Wroc³aw, dnia 22 stycznia 2010 roku. Wojewoda Dolnoœl¹ski
Rafa³ Jurkowlaniec 

Og³oszenie

W oparciu o ustawê z dnia 27 kwietnia 2006 r.
o spó³dzielniach socjalnych (Dz. U. NR 94,
poz. 651) w Chojnowie planowane jest utwo-
rzenie Spó³dzielni Socjalnej. Poszukiwane s¹
osoby bêd¹ce w trudnej sytuacji ¿yciowej, bez-
robotne, pragn¹ce zmieniæ swój zawodowy
status. Przy organizacji Spó³dzielni pomóc
mog¹ tak¿e osoby z doœwiadczeniem admi-
nistracyjnym, prawnym, informatycznym.
W za³o¿eniu, Spó³dzielnia prowadziæ bêdzie
dzia³alnoœæ wielobran¿ow¹ ka¿da profesja
zatem bêdzie mile widziana. 
Ewentualne deklaracje uczestnictwa przyjmo-
wane s¹ grzecznoœciowo w Powiatowym Urzêdzie
Pracy Filia w Chojnowie, ul. Rynek 20, pok. 13.

Inicjator za³o¿enia 
Spó³dzielni Socjalnej 
Bogdan Skrzypczak

Pytania i  informacje 
pod numerem  tel. 609-845-875.

TERAPIA DLA OSÓB 
UZALE¯NIONYH

prowadzona jest w:

- ka¿dy I czwartek miesi¹ca w godz. 16.30 - 19.00
- ka¿dy III czwartek miesi¹ca w godz. 15.30 - 18.30
Terapeuta prowadz¹cy:  Wojciech Machnik.

***
TERAPIA DLA OSÓB 

WSPÓ£UZALE¯NIONYCH

prowadzona jest w:

- ka¿dy I poniedzia³ek miesi¹ca w godz. 16.30 - 19.30
Terapeuta prowadz¹cy: Maria Barbara Wojciechowska.

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 

* konsultant ds. dzieci i m³odzie¿y 

Hanka D¹browska-Król przyjmuje:

- III wtorek miesi¹ca w godz. 15.00 - 18.00

- IV czwartek miesi¹ca w godz. 15.30 - 18.30



Czterdzieste dziewi¹te obrady miejskich radnych
rozpoczêto niecodzienn¹ okolicznoœci¹. Burmistrz
miasta i przewodnicz¹cy rady miejskiej w imie-
niu mieszkañców, w³adz oraz swoim w³asnym
dziêkowali kierownik Miejskiego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej - Ewie Wiszniewskiej za 30.letni¹
pracê na rzecz chojnowskiej spo³ecznoœci.

- Praca zawodowa, by³a z pewnoœci¹ dla Pani
sensem ¿ycia, powo³aniem, a tak¿e s³u¿b¹ na
rzecz mieszkañców potrzebuj¹cych wsparcia
- powiedzia³ dziêkuj¹c burmistrz Jan Serkies -
Ci¹g³a walka o poprawê bytu najubo¿szych,
nieustanne d¹¿enie do pozyskiwania œrodków 
i zaspokajanie wci¹¿ rosn¹cych potrzeb, to Pani
dotychczasowa codziennoœæ, nie zawsze doce-
niana, nie zawsze rozumiana. 
W imieniu w³adz miasta Chojnowa i tysiêcy
mieszkañców, którzy przez wiele lat korzystali 
z Pani pomocy sk³adamy wyrazy szacunku,
podziwu i wdziêcznoœci. 
Przechodz¹ca na emeryturê kierownik nie
ukrywa³a wzruszenia:

- Skoñczy³ siê w³aœnie pewien etap mojego
¿ycia. To nieco przykre, bo rozstajê siê z ludŸmi,
z którymi wiele mnie ³¹czy. Jednoczeœnie, teraz
bêdzie czas wy³¹cznie dla rodziny i dla siebie,
czas na realizacjê planów, na które dotychczas
brakowa³o czasu.

Ustêpuj¹ca kierownik, ostatni raz przedstawi³a
rajcom informacjê na temat zaspokajania potrzeb
socjalno-bytowych mieszkañców w okresie
zimowym. 
„W celu zaspokojenia potrzeb socjalno-byto-
wych najubo¿szych mieszkañców naszego miasta
prowadzone s¹ dzia³ania przez pomoc spo³eczn¹
skoordynowane m.in. ze s³u¿b¹ zdrowia, oœwiat¹,
policj¹ i organizacjami pozarz¹dowymi. System
wsparcia dla tych rodzin w ramach pomocy
spo³ecznej stanowi¹ œwiadczenia finansowe,
organizowanie i œwiadczenie us³ug opiekuñczych,
praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne,
(psycholog, radca prawny), tworzenie i realizacja
programów os³onowych wynikaj¹cych z rozez-
nanych potrzeb gminy.
W okresie 2009 r. - 2010 r. pomoc¹ spo³eczn¹
objêto 462 rodziny, w których jest 1235 osób.
Œwiadczenia decyzjami przyznano dla 728 osób.
Dominuj¹c¹, chocia¿ doraŸn¹ form¹ pomocy s¹
œwiadczenia pieniê¿ne:
* zasi³ki okresowe - 200 rodzin,
* celowe - 296 rodzin,
* sta³e - 82 rodziny,
* pomoc finansowa w naturze kierowana do
dzieci i osób doros³ych,
* do¿ywianie w szko³ach i przedszkolach - 250
dzieci, do¿ywianie doros³ych- 57 osób.
Us³ugi opiekuñcze w miejscu zamieszkania kie-
rowane s¹ do osób starszych, niepe³nosprawnych,
schorowanych, wymagaj¹cych opieki osoby
drugiej. Opiek¹ objêtych jest 46 rodzin - us³ugi
gospodarcze i 16 rodzin us³ugi specjalistyczne.
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej realizuje syste-
mowy plan pomocy rodzinie, ze szczególnym
uwzglêdnieniem szeroko pojêtej pomocy dzie-

ciom. Oœrodek wspó³pracuj¹c na rzecz dzieci 
z PCPR, Komisj¹ Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych, Stowarzyszeniem Rodzin
Katolickich wspó³organizuje wypoczynek
zimowy i letni (kolonie pó³kolonie, zimo-
wisko). Od 11 lat funkcjonuje grupa terapeuty-
czna prowadzona przez Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich, w której uczestniczy 24 dzieci,
kierowanych przez pracowników socjalnych.
Fundamentaln¹ czêœci¹ dzia³alnoœci pracowników
socjalnych jest prowadzenie pracy socjalnej,
rozumianej jako dzia³alnoœæ zawodow¹, skiero-
wan¹ na pomoc osobom i rodzinom we wzmac-
nianiu lub odzyskaniu zdolnoœci do funkcjono-
wania. W celu poprawy skutecznoœci udzielanej
pomocy wprowadzono nowe narzêdzie pracy
socjalnej, jakim jest kontrakt socjalny. W celu
przeciwdzia³aniu i zapobieganiu wykluczeniu
spo³ecznemu mieszkañców miasta Chojnowa
dwukrotnie realizowany by³ projekt, którego
druga edycja zosta³a zakoñczona 31.XII.2009 r.”

Styczniowa sesja by³a podsumowuj¹c¹ ca³oroczn¹
dzia³alnoœæ poszczególnych komisji rady oraz
dwunastomiesiêczn¹ pracê Rady Miejskiej. 
„Podstawowym zadaniem Rady jest tworzenie
warunków oraz mo¿liwoœci rozwoju Chojnowa
poprzez m.in. podejmowanie uchwa³ bud¿etowych,
kontrolê procesu jego realizacji, uchwalanie
programów gospodarczych itp.
Tematami g³ównymi obrad sesji w 2009 r. by³y

informacje o stanie bezpieczeñstwa w mieœcie
o sytuacja na rynku pracy; sytuacji socjalno-
bytowej mieszkañców; sytuacji w ChZGKiM -
zasadnoœci podjêtych dzia³añ;  funkcjonowaniu
Przychodni Rejonowej w Chojnowie; o realizacji
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego; o przygo-
towaniach do wakacyjnego wypoczynku dzieci 
i m³odzie¿y; o przygotowaniu placówek oœwiato-
wych do rozpoczêcia nowego roku szkolnego.
Podczas 16 spotkañ podjêto 47 uchwa³ Rady Miej-
skiej Chojnowa dotycz¹cych ró¿nych dziedzin”.

opr. eg
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Na XLIX sesji

I. W zakresie inwestycji wykonano:
1. Wymiana sieci wodoci¹gowej oraz naw-
ierzchni w czêœci ul. Tuwima.
2. Przebudowa i budowa sieci wodoci¹gowej
wraz z przy³¹czami do granic posesji ul. Okrzei.
3. Modernizacja kaplicy cmentarnej na Cmen-
tarzu Komunalnym.
4. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole
Podstawowej Nr 3.
5. Oœwietlenie przejœcia z ul. Sobieskiego do
ul. Parkowej (dojœcie do cmentarza od strony
Parku Piastowskiego).
6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej t³ocznej
w ul. Fabrycznej, pl. Dworcowym, ul. Koœciuszki
wraz z przepompowni¹ œcieków.
7. Modernizacja kortów tenisowych na stadionie
KS Chojnowianka.
8. Przebudowa sieci wodno - kanalizacyjnych
w ulicach: Niemcewicza, Rejtana, Skargi, Chmiel-
nej, Rynek, Królowej Jadwigi, Œciegiennego 
i Pl. Zamkowy - inwestycja w toku.
9. Budowa miêdzyszkolnego basenu krytego
przy Szkole Podstawowej Nr 4 - inwestycja w toku.

10. Budowa ulicy Bohaterów Powstania War-
szawskiego - przeprowadzono przetarg nie-
ograniczony.
11. Rozbudowa bazy dydaktyczno - sportowej
w Gimnazjum Nr 2 (remont sali gimnastycznej
wraz z zapleczem socjalnym) - przeprowad-
zono przetarg nieograniczony.
12. Budowa sieci wodoci¹gowej, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic: Asnyka,
Po³udniowej, Z³otoryjskiej - przeprowadzono
przetarg nieograniczony.

II. W zakresie oœwietlenia ulic i placów:
1. Przeprowadzono kwartalne przegl¹dy oœwietle-
nia ulicznego z przedstawicielami EnergiiPro
Koncern Energetyczny.
2. Przeprowadzono przegl¹dy gwarancyjne
wykonanych instalacji oœwietlenia ulicznego.
3. Zamontowano 16 zegarów astrologicznych
steruj¹cych oœwietleniem ulicznym, w celu
dok³adniejszego regulowania czasu œwiecenia.

III. W zakresie drogownictwa:
1. Wykonano naprawy cz¹stkowe nawierzchni
asfaltowych jezdni przy u¿yciu emulsji i grysów
w iloœci 65 ton oraz masy asfaltowej na zimno,
która uk³adana by³a w ramach prac interwen-
cyjnych - 1840 kg masy.
2. Wprowadzono zmianê organizacji ruchu
drogowego w rejonie skrzy¿owania ulic Chmielna
- Z³otoryjska - Piotrowicka.
3. Przeprowadzono prace zwi¹zane z odnowieniem
oznakowania poziomego - przejœcia dla pieszych
na ulicach miejskich.
4. Przeprowadzono przegl¹dy gwarancyjne wyko-
nanych nawierzchni ulic - ¯eromskiego, £u¿yckiej,
Samorz¹dowej, Spacerowej, Cichej, M³ynarskiej,
Kazimierza Wielkiego, Broniewskiego, Maczka,
£okietka.
5. Przeprowadzono równanie dróg gruntowych
wraz z utwardzeniem kamieniem drogowym,
który zakupiono w iloœci 100 ton.
6. Z tytu³u op³at za zajêcie pasa drogowego
uzyskano dochody w wysokoœci 41.008,80 z³.

Sprawozdanie Burmistrza za 2009 rok
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Na XLIX sesji
7. Zawarto porozumienie z Zarz¹dem Powiatu
Legnickiego na zimowe utrzymanie dróg powia-
towych w granicach administracyjnych miasta.
Zimowe utrzymanie dróg prowadzi ChZGKiM.
8. Przeprowadzono naprawê i wymianê oznakowa-
nia pionowego - s³upki 25 szt., tarcza znaków 15 szt.
9. Zakupiono 150 ton piasku i 100 ton soli 
w celu zimowego utrzymania dróg miejskich.
10. Przeprowadzono konserwacjê elementów
stalowych mostu przy ul. Z³otoryjskiej wraz 
z barierami drogowymi.

IV. W zakresie organizacji prac interwencyj-
nych i robót publicznych:
1. W zakresie organizacji prac interwencyjnych
zawarto i realizowano umowy na zatrudnienie:
- pracownik biurowy - 2 umowy na 2 osoby -
12 i 24 miesi¹ce,
- sprz¹taczka - 4 umowy na 5 osób - 6 miesiêcy,
- konserwator - 1 umowa na 24 miesi¹ce,
- meliorant - 1 umowa na 3 osoby - 6 miesiêcy,
- brukarz - 3 umowy na 10 osób - 6 miesiêcy.
2. W zakresie organizacji robót publicznych
zawarto i realizowano umowy na zatrudnienie:
- meliorant - 1 umowa na 6 osób - 6 miesiêcy,
- robotnik gospodarczy - 1 umowa na 30 osób -
3 miesi¹ce.
3. W ramach w/w umów pracownicy interwen-
cyjni i publiczni wykonywali nastêpuj¹ce prace:
- ca³oroczna obs³uga sprz¹tania budynku Urzêdu
Miejskiego, Urzêdu Stanu Cywilnego, Domu
Schrama i MOKSiR,
- utrzymanie terenów zielonych nie objêtych prze-
targiem oraz ogrodów zabaw na terenie miasta
³¹cznie z wykaszaniem trawy w korycie rzeki Skora,
- porz¹dkowanie terenów komunalnych, doko-
nywanie rozbiórek ma³ych budowli, likwidacja
dzikich wysypisk œmieci,
- wykonywanie elementów ma³ej architektury
na terenie miasta,
- wykonanie remontów polegaj¹cych na odnowieniu
pomieszczeñ w budynkach podleg³ych jednostek,
- odnowienie elewacji zewnêtrznych na budyn-
kach USC, MOKSiR, muru obronnego przy
muzeum, MOPS, fundamenty i œciany budynku
przyleg³ego do ogrodu zabaw przy MOKSiR,
- wykonanie nawierzchni chodników (wymiana
z p³ytek betonowych na nawierzchnie z polbruku)
na ulicach: D³ugosza, Szpitalnej, Kazimierza
Wielkiego, Pl. Wogezów, Witosa 4-6,
- wykonanie nowych nawierzchni z polbruku
wraz z podbudow¹ na obiektach boiska wielo-
funkcyjnego przy SP Nr 3, kortów przy MOKSiR,
dojœcia do ogrodu zabaw na MOKSiR, poszerze-
nia dojœcia do boiska ORLIK na ul. Kiliñskiego,
- wymiana krawê¿nika drogowego na ul. Paderew-
skiego przy budowie basenu i ul. Sempo³owskiej,
- prace polegaj¹ce na u³o¿eniu utwardzonych
materia³ami z odzysku dojœæ do budynków na
ul. Grottgera 4, Koœciuszki 16 i miejsc pod
ustawienie pojemników do selektywnej zbiórki
odpadów przy ul. Komuny Paryskiej, Bro-
niewskiego i Grottgera,
- budowa instalacji do zasilania w wodê kortów
i boisk sportowych na MOKSiR,
- oczyszczenie rowów na terenie Parku Piastow-
skiego z wy³o¿eniem czêœci kamieniem polnym
i faszyn¹,
- oczyszczenie Parku Piastowskiego z m³odych
odrostów drzew i krzewów od ul. Rzemieœlniczej
do wysokoœci wie¿y ciœnieñ,

- wykonanie doraŸnego równania dróg gruntowych
kamieniem drogowym na ulicach: Matejki,
Bielawskiej, Fabrycznej i Broniewskiego.

V. W zakresie organizacji prac spo³ecznie-
u¿ytecznych:
W zakresie organizacji prac spo³ecznie u¿ytecz-
nych zrealizowano w 2009 roku 2 porozumie-
nia z Powiatowym Urzêdem Pracy w Legnicy -
Filia w Chojnowie:
- 09.03.2009 - 08.09.2009 - 35 bezrobotnych
- 01.06.2009 - 30.11.2009 - 35 bezrobotnych
£¹cznie na pracach spo³ecznie - u¿ytecznych 
w okresach 6.miesiêcznych w wymiarze do 40
godzin miesiêcznie pracowa³o w ramach dwóch
porozumieñ 73 bezrobotnych. Wiêkszoœæ zatrud-
nionych wykonywa³a prace porz¹dkowe przy
utrzymaniu czystoœci na terenie miasta w odde-
legowaniu do CHZGKiM.

VI. W zakresie zieleni miejskiej:
1. Dokonano wycinki 127 sztuk drzew suchych
i zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu w Parku Piastow-
skim, na terenie Cmentarza Komunalnego, przy
ul. D¹browskiego, ul. Chmielnej, ul. Królowej
Jadwigi, ul. Konarskiego, ul. Legnickiej, ul. Fabrycz-
nej i na terenach prywatnych.
2. Przeprowadzono korekty koron drzew oraz
zdjêto posusz z drzew rosn¹cych na terenie
Cmentarza Komunalnego.
3. Zamontowano 8 sztuk kolumn kwiatowych
o ³¹cznej liczbie kwiatów - 1183 szt. przy pl. Zam-
kowym, pl. Dworcowym, ul. Ma³achowskiego,
ul. Reja, ul. Legnickiej, ul. Reymonta i w Rynku.
4. Zamontowano 160 sztuk donic kwiatowych
na s³upach oœwietlenia ulicznego z kwiatami 
w iloœci 800 szt.

VII. W zakresie gospodarki mieszkaniowej:
W roku 2009 przydzielono:
-   7 lokali mieszkalnych,
- 17 lokali socjalnych,
- 4 lokale zamienne,
- 14 lokali po œmierci najemcy,
- 10 lokali po wyprowadzeniu siê najemcy
W roku 2009 przed³u¿ono 49 umów najmu
lokali socjalnych.

VIII. W zakresie pozyskiwania œrodków
zewnêtrznych uzyskano: 
1. Dotacjê w kwocie 44.700,00 z³ i po¿yczkê 
w kwocie 89.500,00 z³ z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej na
budowê sieci kanalizacji sanitarnej t³ocznej 
z przepompowni¹ œcieków w ul. Fabrycznej,
pl. Dworcowym, ul. Koœciuszki.
2. Dotacjê w kwocie 442.858,00 z³ z UMWD
w ramach Dolnoœl¹skiego Funduszu Pomocy
Rozwojowej na budowê sieci wodoci¹gowej 
i kanalizacyjnej w ul. Niemcewicza, ul. Rejtana,
ul. Skargi, ul. Chmielnej, ul. Rynek, ul. Królowej
Jadwigi, ul. Œciegiennego i pl. Zamkowym.
3. Dotacje w kwocie 3.100.000,00 z³ z Minister-
stwa Sportu i Turystyki ze œrodków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej na budowê miêdzy-
szkolnego basenu krytego przy SP Nr 4.
4. Po¿yczkê w kwocie 95.100,00 z³ z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska 
i Gospodarki Wodnej na budowê sieci wodo-
ci¹gowej w ul. Okrzei.
5. Po¿yczkê w kwocie1.000.000,00 z³ z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska 

i Gospodarki Wodnej na budowê sieci wodo-
ci¹gowej i kanalizacyjnej w ul. Niemcewicza,
Rejtana, Skargi, Rynek, Królowej Jadwigi,
Œciegiennego i pl. Zamkowy.

IX. W zakresie ewidencji dzia³alnoœci gospo-
darczej:
1. W roku 2009 wydano:
- 138 zaœwiadczeñ o wpisie do ewidencji dzia³al-
noœci gospodarczej,
- 190 zaœwiadczeñ o zmianie wpisu w ewidencji
dzia³alnoœci gospodarczej,
- 91 decyzji o wykreœleniu wpisu z ewidencji
dzia³alnoœci gospodarczej,
2. Przyjêto 86 zg³oszeñ o zawieszeniu lub wzno-
wieniu dzia³alnoœci gospodarczej.
3. Udzielono informacji i wydano 98 zaœwiadczeñ
dot. przedsiêbiorców.

X. W zakresie wydawania zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych:
W 2009 roku wydano:
- 11 zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych
do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y (detal)
dla sklepów,
- 6 zezwoleñ dla zak³adów gastronomicznych,
w tym dla nowo powsta³ego baru „MILOS”
przy ul. Chmielnej 9,
- 4 zezwolenia jednorazowe na organizacjê
imprez okolicznoœciowych,
- 3 decyzje wygaszaj¹ce zezwolenia na sprzeda¿
napojów alkoholowych.

XI. W zakresie gospodarki gruntami i ochrony
œrodowiska:
1. W drodze przetargu ustnego nieograniczonego
sprzedano:
- 13 dzia³ek pod budowê gara¿y przy ul. Parkowej
za ³¹czn¹ kwotê 47.250 z³,
- nieruchomoœæ niezabudowan¹ po³o¿on¹ przy
ul. Legnickiej przeznaczon¹ pod zabudowê
gara¿ow¹ za cenê 9.560 z³,
- 2 dzia³ki pod budowê gara¿y przy ul. Zielonej
za ³¹czn¹ kwotê 7.060 z³,
- dzia³kê pod zabudowê jednorodzinn¹ przy ul. Ko-
pernika za kwotê 48.480 z³,
- dzia³kê pod zabudowê jednorodzinn¹ przy ul. Z³o-
toryjskiej za kwotê 35.350 z³,
- 11 dzia³ek pod zabudowê jednorodzinn¹ przy
ul. Bielawskiej - ul. Solskiego za ³¹czn¹ kwotê
677.450 z³,
- nieruchomoœæ niezabudowan¹ po³o¿on¹ przy
ul. Lubiñskiej za kwotê 89.890 z³,
- nieruchomoœæ zabudowan¹ budynkami gospo-
darczymi po³o¿on¹ przy ul. Kiliñskiego za
cenê 140.390 z³,
- nieruchomoœæ zabudowan¹ magazynem tech-
nicznym po³o¿on¹ przy ul. Fabrycznej (teren
by³ego „Dolzametu”) za cenê 187.860 z³,
- nieruchomoœæ zabudowan¹ budynkiem u¿ytkowym
po³o¿on¹ przy ul. Chmielnej 17A za kwotê 90.060 z³,
- nieruchomoœæ zabudowan¹ budynkiem magazy-
nowym po³o¿on¹ przy ul. Drzyma³y za kwotê
136.350 z³,
- nieruchomoœæ niezabudowan¹ po³o¿on¹ przy
ul. Królowej Jadwigi za cenê 53.040 z³,
- nieruchomoœæ zabudowan¹ budynkiem gospo-
darczym przeznaczon¹ pod zabudowê jedno-
rodzinn¹ przy ul. S³onecznej za cenê 195.000 z³,
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- lokal mieszkalny przy ul. D¹browskiego za
kwotê 14.948 z³, lokal mieszkalny przy ul. Mic-
kiewicza 13 za kwotê 99.315 z³ i lokal miesz-
kalny przy ul. Sienkiewicza za kwotê 129.081,03 z³.
2. W drodze bezprzetargowej sprzedano: 
- na rzecz najemcy lokal u¿ytkowy przy ul. Rynek
za kwotê 275.393 z³,
- na rzecz najemcy lokal u¿ytkowy po³o¿ony
przy ul. Kolejowej 24 za kwotê 150.200 z³,
- dzia³kê o powierzchni 110 m2 na poprawê
warunków zagospodarowania nieruchomoœci
przyleg³ej przy ul. Legnickiej 20 za kwotê 9.150 z³,
- dzia³kê o powierzchni 191 m2 na poprawê wa-
runków zagospodarowania nieruchomoœci przy-
leg³ej przy ul. Paderewskiego za kwotê 12.500 z³.
3. Sprzedano w drodze bezprzetargowej na
rzecz najemców 70 lokali mieszkalnych przy
zastosowaniu 95% i 92% bonifikaty.
4. Wydano 11 decyzji na podzia³ nieruchomoœci.
5. Wydano 15 decyzji na przekszta³cenie prawa
u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci
na rzecz osób fizycznych.
6. W wyniku wydania przez Wojewodê Dolno-
œl¹skiego 2 decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi
dla inwestycji polegaj¹cej na rozbudowie drogi
krajowej nr 94 Gmina uzyska³a odszkodowanie
w wysokoœci 115.508 z³ za nieruchomoœci o po-
wierzchni 2001 m2, które na podstawie wymienio-
nych decyzji przesz³y na w³asnoœæ Skarbu Pañstwa.
7. Z³o¿ono wniosek do Wojewody o przekazanie
na rzecz gminy 16 dzia³ek po³o¿onych w obrêbie
1 miasta, u¿ytkowanych rolniczo i wniosek o prze-
kazanie na rzecz gminy 23 dzia³ek po³o¿onych 
w obrêbie 2, 3, 4, 6 miasta, u¿ytkowanych jako drogi.
8. Wydano decyzjê o wygaœniêciu u¿ytkowania
nieruchomoœci po³o¿onej przy ul. Ma³achowskiego
dla KS „Chojnowianka”.
9. Wydano decyzjê uchylaj¹c¹ ustanowienie
trwa³ego zarz¹du dla MDK.
10. Przekazano w u¿yczenie dla MOKSiR nie-
ruchomoœci zabudowane przy ul. Ma³achow-
skiego 7 - zielone boisko oraz stadion.
11. Na wniosek Gminy w drodze komunaliza-
cji uzyskano nieodp³atnie prawo w³asnoœci
dzia³ek o ³¹cznej powierzchni 125.765 m2,
po³o¿one przy ul. Parkowej i ul. Bielawskiej.
12. Wydano 6 zaœwiadczeñ o nadaniu numerów
porz¹dkowych dla nieruchomoœci.
13. Przygotowano i z³o¿ono wniosek do Legnickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej o powiêksze-
nie obszaru podstrefy LSSE na terenie miasta
Chojnowa zgodnie z Uchwa³¹ Rady Miejskiej
Chojnowa z dnia 27 sierpnia 2009 r.
14. Gmina nie wykona³a pierwokupu:
- w odniesieniu do dzia³ki niezabudowanej nr
214/17 po³o¿onej przy ul. D³ugosza 2C o po-
wierzchni 273 m2 przeznaczonej pod zabudowê
jednorodzinn¹ oraz nieuci¹¿liwe us³ugi komer-
cyjne, stanowi¹cej w³asnoœæ osoby fizycznej za
cenê 72.000 z³,
- w odniesieniu do nieruchomoœci niezabudo-
wanej oznaczonej nr 12/45 i 12/68 po³o¿onej
przy ul. Okrzei o powierzchni 2016 m2, przez-
naczonej pod obs³ugê komunikacji samo-
chodowej (teren by³ej portierni „Dolpakartu”)
za cenê 70.000 z³,
- w odniesieniu do dzia³ki nr 376/6 o pow.
0,1102 ha po³o¿onych w obrêbie miasta Chojnowa
przeznaczonej pod zabudowê jednorodzinn¹ za
cenê 50.000 z³ oraz dzia³ki nr 376/16 i 376/27
o pow. 0,1937 ha za cenê 83.300 z³.

15. Przygotowano i wys³ano wniosek do Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac kon-
serwatorskich polegaj¹cych na renowacji i adap-
tacji Baszty Tkaczy dla potrzeb muzealnictwa.
16. W wyniku nadzoru nad gospodark¹ drze-
wostanem wydano 20 decyzji w zakresie usuwa-
nia drzew i krzewów z obowi¹zkiem nasadzenia.
17. Wydano 5 decyzji umarzaj¹cych postêpo-
wanie w sprawie œrodowiskowych uwarunk-
owaniach zgody na realizacje przedsiêwziêcia.
18. Wydano postanowienie w sprawie zatwierdzenia
programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
19. Wydano 2 postanowienia w sprawie zezwo-
lenia na prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie od-
zysku i zbierania odpadów innych ni¿ niebezpieczne.
20. Sporz¹dzono plan reagowania kryzysowego
dla miasta Chojnowa, który zosta³ zatwierdzony
przez Starostê Powiatu Legnickiego. Dokonano
aktualizacji bazy danych si³ i œrodków woje-
wództwa dolnoœl¹skiego w zakresie dotycz¹cym
miasta Chojnowa. Dokonano przegl¹du i kon-
serwacji systemu alarmowo - ostrzegawczego.

XII. Z zakresu spraw obywatelskich:
1. Dowody osobiste:
- przyjêto 980 wniosków o wydanie dowodów
osobistych,
- wydano 970 dowodów osobistych,
2. Ewidencja ludnoœci:
- przeprowadzono 32 postêpowania administra-
cyjne, a w tym: wydano 25 decyzji o wymeldo-
waniu osób, 3 postêpowania zosta³y umorzone,
4 postêpowania s¹ w toku, 
3. Dodatki mieszkaniowe:
- przyjêto i rozpatrzono 749 wniosków o przyz-
nanie dodatku mieszkaniowego, z tego wydano
711 decyzji pozytywnych i 38 decyzji negatywnych,
- ³¹cznie w 2009 roku wyp³acono dodatki
mieszkaniowe na kwotê 540.271,20 z³,
- potwierdzono 690 oœwiadczeñ (dot. poœwiadcze-
nia w³asnorêcznoœci podpisu) o stanie rodzinnym
i maj¹tkowym sk³adaj¹cego oœwiadczenie,
- wydano 44 decyzje dot. wstrzymania wyp³aty
dodatku mieszkaniowego osobom, u których
wyst¹pi³y zaleg³oœci w op³atach czynszowych.
4. Sprawy wojskowe:
- sporz¹dzono listê podlegaj¹cych obowi¹zkowi
stawienia siê do kwalifikacji wojskowej,
- wezwano 117 osób do kwalifikacji wojskowej
z rocznika podstawowego oraz 13 z rocznika
starszego.

XIII. Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego:
1. Wydano: 115 decyzji administracyjnych, 17 za-
œwiadczeñ do zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego
zagranic¹, 117 zaœwiadczeñ do œlubu konkor-
datowego.
2. Sporz¹dzono: 19 aktów urodzenia, 174 akty
ma³¿eñstwa, 120 aktów zgonu.
3. Za³atwiono: 1210 spraw z biurem ewidencji
ludnoœci i USC, 1175 wniosków o wydanie od-
pisów z akt stanu cywilnego, 14 korespondencji
konsularnych.
4. Sprawdzono oko³o 490 wniosków o wydanie
dowodu osobistego.
5. Wys³ano 13 wniosków do Prezydenta RP 
o nadanie medali za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie.
6. Zorganizowano 5 jubileuszy 50-lecia po¿ycia
ma³¿eñskiego /z³ote gody/.

XIV. Z zakresu organizacji i promocji:
1. Og³oszono i rozstrzygniêto 14 konkursów na
realizacjê zadañ publicznych na terenie miasta
Chojnowa na 2009 rok.
2. Przygotowano i opublikowano materia³y
promocyjne dla wydawnictw prasowych i inter-
netowych. Chojnów promowa³ siê turystycznie
i gospodarczo w publikacji Dolnoœl¹skiej Agencji
Promocji i Obs³ugi Samorz¹dów, Gazecie
Wroc³awskiej i Wroc³awianinie.
3. Atrakcje Chojnowa - kulturowe, historyczne,
sportowe i inne prezentowane s¹ na portalu
internetowym Polskiego Serwisu Turystycznego
i portalu Nasze - Miasto.
4. Miasto wziê³o udzia³ w organizowanym
przez Gazetê Wyborcz¹ Wroc³aw konkursie
„Z³ota Jedynka”.
5. Miasto wziê³o udzia³ w radiowym turnieju
miast prowadzonym przez Polskie Radio Wroc³aw.
W wyniku smsowego g³osowania s³uchaczy
Chojnów wygra³ rywalizacjê z ¯arowem prze-
chodz¹c do kolejnego etapu turnieju.
6. Materia³y promocyjne w postaci folderów 
i gad¿etów trafi³y tak¿e do naszych zagranicznych
partnerów. W roku 2009 goœciliœmy w Chojnowie
mieszkañców francuskiego Commentry, choj-
nowianie natomiast byli z wizyt¹ w niemieckim
Egelsbach.
7. Zorganizowano po raz ósmy Festiwal Tkactwa
i Rêkodzie³a Artystycznego.
8. Od 2009 r. funkcjonuje nowa, zmodernizowana
oficjalna strona miasta, na której mo¿na znaleŸæ
informacje na temat struktur urzêdu i jednostek
podleg³ych. Strona ta jest na bie¿¹co aktualizowana.

XV. Z zakresu oœwiaty:
1. Zatwierdzono arkusze organizacyjne szkó³ 
i przedszkoli na rok szkolny 2009/2010.
2. Przeprowadzono 4 postêpowania kwalifikacyjne
o uzyskanie awansu na stopieñ nauczyciela
mianowanego.
3. Wydano 14 decyzji w sprawie przyznania dofi-
nansowania kosztów poniesionych w zwi¹zku
z nauk¹ zawodu m³odocianego pracownika na
kwotê 110.929,00 z³.
4. Wydano 430 decyzji w sprawie przyznania
stypendium szkolnego i zasi³ku szkolnego dla
uczniów na kwotê 151.680,00 z³.
5. Rozpatrzono wnioski i przyznano 5 nagród
Burmistrza Miasta Chojnowa dla nauczycieli.

XVI. Z zakresu podatków: 
1. Wydano 4.636 decyzji wymiarowych w zakresie
nale¿noœci podatkowych.
2. Wydano 37 decyzji dotycz¹cych ulg w sp³acie
nale¿noœci podatkowych i niepodatkowych
(roz³o¿enia na raty, odroczenia, umorzenia).
3. Wydano ³¹cznie 92 zaœwiadczenia podatkowe
o udzieleniu pomocy de minimis oraz o nieza-
leganiu w op³atach wieczystego u¿ytkowania.
4. Wydano 7 decyzji w sprawie zwrotu podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napêdo-
wego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
5. Dokonano czynnoœci sprawdzaj¹cych w zakre-
sie 234 deklaracji podatkowych.
6. Sporz¹dzono 99 tytu³ów wykonawczych do
Urzêdów Skarbowych.
7. Wystawiono 16 hipotek przymusowych, zabezpie-
czaj¹cych zaleg³oœci na nieruchomoœci d³u¿nika.
8. Wystawiono 511 wezwañ w sprawie zaleg³oœci
z tytu³u wieczystego u¿ytkowania gruntów.

Na XLIX sesji
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Na zaproszenie w³adz
To chyba ostatnie op³atkowe spotkanie 2009. Mimo, i¿ Bo¿e Narodzenie
obchodziliœmy ponad miesi¹c temu, na tak¹ okolicznoœæ nigdy nie jest
za póŸno. 
27 stycznia œrodowisko Kombatantów i Sybiraków, odpowiadaj¹c 
na zaproszenie burmistrza, tradycyjnie œwiêtowa³o w swoim gronie. 
- W naszej polskiej tradycji, to œwiêto nale¿y do wyj¹tkowych - rozpocz¹³
gospodarz spotkania burmistrz Jan Serkies. - Cieszy fakt, ¿e ka¿dego
roku mo¿emy wspólnie tej tradycji czyniæ zadoœæ. To wa¿ne, aby
podtrzymywaæ relacje i jak najczêœciej siê spotykaæ.

- Jesteœcie œwiadkami historii, ¿o³nierzami walcz¹cymi o nasz spokój - doda³
obecny na spotkaniu ks. Tadeusz Jurek. - Ceniê sobie niezmiernie ka¿de
spotkanie z Wami. 
Wzajemny szacunek i ¿yczliwoœæ wyra¿ano przy ³amanym op³atku 
i wypowiadanych, szczerych ¿yczeniach. 
Œrodowisko kombatantów i sybiraków, to szczególna spo³ecznoœæ.
£¹cz¹ ich bowiem wydarzenia, które dla m³odszych pokoleñ s¹ odleg³¹,
czêsto niezrozumia³¹ histori¹. Ich relacje, wspomnienia, prze¿ycia,
towarzysz¹ i bêd¹ towarzyszyæ im do koñca. Dziœ ich wspólnym
marzeniem jest, aby nigdy nie zapomniano o tragedii milionów, 
o poœwiêceniu, o patriotyzmie i o NICH. Maj¹c œwiadomoœæ, ¿e zwi¹zki
kombatanckie czy sybirackie nale¿¹ do tych, w których cz³onków nie
przybywa, pragn¹ jak najpe³niej spêdzaæ wspólne chwile, cieszyæ siê
nimi i w gronie podobnych sobie œwiêtowaæ tak¿e te rodzinne œwiêta.

Ich spotkania, to tak¿e sposobnoœæ do wyró¿nienia, nagradzania i honorowania.
Tego dnia Krzy¿em Czynu Zbrojnego Obroñców Kresów Wschod-
nich II RP odznaczono podporucznika Micha³a Zembalê, a dyplomem
z okazji 90.rocznicy urodzin uhonorowano podporucznika Tomasza
Mochnacza. 
Wielkiego zaszczytu dost¹pi³a tak¿e nasza redakcja - redaktor naczelna
Emilia Grzeœkowiak otrzyma³a Medal za Zas³ugi dla Zwi¹zku Komba-
tantów Rzeczypospolitej Polskiej i By³ych WiêŸniów Politycznych.

Wspólna biesiada, wspólne kolêdowanie, wspólne rozmowy
wype³ni³y kolejne godziny spotkania. Z trudem przysz³o siê ¿egnaæ,
cz³onkowie zwi¹zków wiedz¹ jednak, ¿e przed nimi wiele jeszcze
podobnych spotkañ…

eg

Dwa miesi¹ce temu, pod koniec listopada S¹d og³osi³ upad³oœæ choj-
nowskiego zak³adu DOLZAMET Fabryka £añcuchów Sp. z o.o. 
26 listopada spó³kê przej¹³ syndyk.

Od tego czasu, wydaje siê, ¿e sytuacja w tym zak³adzie powoli, 
ale systematycznie poprawia siê. 
- Kiedy przejê³am przedsiêbiorstwo - mówi syndyk mgr in¿. Barbara

Koper - sytuacja by³a fatalna. Nie by³o pr¹du, pracownicy od kilku
miesiêcy czekali na nale¿ne pieni¹dze, w za³odze panowa³a nienajlepsza
atmosfera. Firma by³a Ÿle zarz¹dzana. Wielokrotne zmiany prezesów, nie
s³u¿y³y p³ynnej dzia³alnoœci. Zachwianie tej p³ynnoœci wp³ynê³o zatem
na kondycjê firmy. 
Syndyk, który z za³o¿enia ma zaspokoiæ wierzycieli poprzez likwidacjê

masy upad³oœci (maj¹tku spó³ki) jeœli widzi mo¿liwoœæ sprzeda¿y
przedsiêbiorstwa  w ca³oœci i na „ruchu” mo¿e prowadziæ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ do czasu jego sprzeda¿y. Musi jednak podj¹æ wszelkie
dzia³ania zapewniaj¹ce zachowanie przedsiêbiorstwa co najmniej 
w niepogorszonym stanie. Mgr. in¿. Barbara Koper tak¹ szansê widzia³a.

- Znam to przedsiêbiorstwo, by³am tu dwukrotnie nadzorc¹ i wierzy³am,
¿e jak tylko uda siê zgromadziæ pieni¹dze na materia³y, mo¿na kontynuowaæ
produkcjê. Konieczna jednak by³a restrukturyzacja i ograniczenie
kosztów do minimum. Z 90.osobowej za³ogi zosta³o 58.pracowników,
ale uda³o siê pozyskaæ materia³y, zdobyæ nowych kontrahentów i tak
ma³ymi krokami, wydaje siê, ¿e zak³ad wychodzi na prost¹. Jest nadzieja, 
¿e w marcu sytuacja poprawi siê jeszcze bardziej. Byæ mo¿e wkrótce
uruchomimy system trzyzmianowy, czêœæ kadry wróci zatem na swoje
stanowiska.
Rozwój firmy nie oznacza bynajmniej wycofania postanowienia o upad³oœci.

Wrêcz przeciwnie. Wszystkie te zabiegi syndyka s³u¿¹ podniesieniu
atrakcyjnoœci oferowanego do sprzeda¿y zak³adu. Przedsiêbiorstwo na
tzw. „ruchu”, przynosz¹ce dochody szybciej znajdzie nabywcê. 
Jak jednak potocz¹ siê losy zak³adu, który przez dziesi¹tki lat by³ ¿ywicielem
wielu rodzin w naszym mieœcie? Na odpowiedŸ bêdziemy musieli
jeszcze poczekaæ... eg

Z optymizmem o Dolzamecie
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Tradycyjnie, jak co roku, w styczniu Gimnazjum nr 2 
im. Miko³aja Kopernika w Chojnowie organizuje Festiwal
Piosenki i Tañca „Œpiewam i Tañczê”. W wewn¹trz-
szkolnych eliminacjach wy³oniono 14 finalistów z po-
szczególnych klas, którzy mogli siê zmierzyæ na g³ównej
gali programu w dwóch kategoriach - tanecznej i wokalnej. 
Jak co roku przygotowanie choreografii i piosenek spo-
czywa³o na barkach uczniów, którzy od wielu tygodni
æwiczyli uk³ady taneczne oraz szlifowali g³osy.
W czêœci „niekonkursowej” imprezê uœwietnili absol-
wenci i absolwentki gimnazjum, obecnie uczniowie
szkó³ œrednich, daj¹c pokazy taneczne i wokalne w czasie
obrad jury. 

GwoŸdziem programu by³ wystêp czwórki akrobatów ze
z³otoryjskiego klubu „Atrium”, których wczeœniej
mogliœmy podziwiaæ miêdzy innymi w programie „Mam
Talent”. Ich wystêp zawdziêczamy naszemu uczniowi
Marcinowi Rudziakowi, który od lat jest cz³onkiem tej
grupy. 

Nagrody g³ówne, radiomagnetofony ufundowane przez
Burmistrza Miasta Chojnowa Jana Serkiesa zdoby³y
klasy: IIb w kategorii tanecznej oraz IIIa w kategorii
wokalnej, natomiast Nagrodê Publicznoœci zdobyli za
swój uk³ad choreograficzny ch³opcy z klasy IIIa. Jak
zawsze sala kinowa Miejskiego Oœrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji pêka³a w szwach, widzów by³o wiêcej ni¿
miejsc siedz¹cych, a wœród nich zaproszeni goœcie, miêdzy
innymi w³adze powiatu, które reprezentowa³ starosta
Jaros³aw Humenny oraz w³adze miasta w osobie 
burmistrza Jana Serkiesa.

ar

Gimnazjalny festiwal
W dniach 25.01 - 30.01 2010 r. w Kaliszu
mia³ miejsce XXXII Ogólnopolski
Festiwal Zespo³ów Muzyki Dawnej
SCHOLA CANTORUM. To coroczne
œwiêto muzyki dawnej gromadzi
m³odzie¿owe zespo³y z ca³ego kraju 
i jest najwiêkszym tego typu wydarze-
niem w Polsce i jednym z najwiêk-
szych w Europie. W jego ramach przy-
znawane s¹ nagrody - z³ote, srebrne 
i br¹zowe Harfy Eola oraz Grand Prix.
Przyznaje je jury z³o¿one z profesorów
akademii muzycznych z ca³ego kraju.
W konkursowe szranki stan¹³ równie¿
zespó³ ALL’ANTICO z Chojnowa
jako jeden z trzech reprezentantów
województwa. 

Kalisz, najstarsze w Polsce miasto,
œwiêtuje w tym roku 1850-lecie istnienia,
zaœ sam Festiwal rozpocz¹³ obchody
tego chlubnego jubileuszu. Jak co
roku we wtorkowy wieczór uczestnicy
i publicznoœæ zgromadzili siê na wie-
czornym koncercie inauguracyjnym
otwieraj¹cym Festiwal. Po odœpiewa-
niu hymnu „Gaude mater Polonia”
zaprezentowali siê ubieg³oroczni lau-
reaci i pokazali, ¿e rzeczywiœcie zas³u-
giwali na najwy¿sze laury.

Œroda i czwartek to dzieñ przes³uchañ
konkursowych. Stanê³o w nich 30 zes-
po³ów w piêciu kategoriach. Ka¿dy
chcia³ zaprezentowaæ to, co ju¿ osi¹gn¹³
i pos³uchaæ innych pasjonatów tej
rzadkiej, ale piêknej profesji, jak¹ jest
muzyka dawnych wieków. Wtedy te¿
mia³y miejsce koncerty towarzysz¹ce
w samym Kaliszu jak i w miastach
s¹siaduj¹cych. Chojnowski zespó³ swoje
15 minut na scenie mia³ w czwartek
rano i stara³ siê jak najlepiej zeprezento-
waæ. Efektów, tak znacz¹cych, tego
wystêpu nikt z nas nie przewidywa³,
choæ po cichu ka¿dy z nas na coœ liczy³.

W czwartek wieczorem w ratuszu
odby³o siê spotkanie reprezentacji zes-
po³ów z prezydentem miasta Kalisza.
Po spotkaniu nast¹pi³ pierwszy wa¿ny
moment. Re¿yser koncertu galowego
og³osi³, kogo zaprosi do wspó³pracy.
W „galowym” mia³ wzi¹æ udzia³ równie¿
zespó³ ALL’ANTICO! Ca³y pi¹tek to
próby przed wieczornym koncertem
galowym w teatrze im. Bogus³aw-
skiego. Po tym¿e koncercie zostan¹
rozdane nagrody. O 16:00 rozleg³ siê
dzwonek i rozpoczê³a siê najwa¿niejsza
czêœæ Festiwalu. Po wys³uchaniu pre-
zentacji muzycznych przyszed³ czas
na czêœæ dla uczestników najwa¿niej-
sz¹ - rozdanie nagród. Wszyscy z nie-
pokojem wpatrywali siê to w prze-
wodnicz¹c¹ jury, to w stolik pe³en

ró¿nokolorowych Harf. Ka¿dy z na-
piêciem czeka³ na nazwê w³asnego
zespo³u. Jakie¿ by³o nasze zaskoczenie
i okrzyki radoœci, gdy pad³a nazwa
ALL’ANTICO. Ma³o tego - pad³a 3
razy. Chojnowski zespó³ zdoby³
Srebrn¹ Harfê Eola w kategorii
zespo³ów instrumentalnych, zosta³
wytypowany do darmowego udzia³u
w XVIII Miêdzynarodowej Letniej
Akademii Muzyki Dawnej w Wilano-
wie, zaœ Krzysztof Bartkowski otrzy-
ma³ nagrodê specjaln¹ za kunsztown¹
grê na flecie prostym.

Zespó³ sk³ada serdeczne podziêkowa-
nia burmistrzowi miasta Chojnowa
Janowi Serkiesowi, dyrektorowi
Miejskiego Oœrodka Kultury Sportu 
i Rekreacji Stanis³awowi Horodec-
kiemu, instruktorowi zespo³u Piotrowi
Koziarowi i wszystkim osobom zaan-
ga¿owanym w dzia³alnoœæ zespo³u za
sfinansowanie wyjazdu i udzia³u 
w XXXII Ogólnopolskim Festiwalu
Zespo³ów Muzyki Dawnej SCHOLA
CANTORUM w Kaliszu oraz pomoc
w osi¹gniêciu tego ogromnego sukcesu. 

ALL` ANTICO

SREBRNA HARFA EOLA dla ALL’ANTICO!
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Dzieñ Babci i Dziadka

Babcia - to s³owo wszystkim dzieciom i doros³ym kojarzy siê z ciep³em,
dobroci¹ i m¹droœci¹. To ukochana osoba, która potrafi nas zrozumieæ,
przytuli, jeœli mamy k³opoty, i wyt³umaczy, ¿e nie ma siê czym martwiæ.
Babcia nigdy siê nie gniewa, nawet, gdy coœ porz¹dnie przeskrobiemy.
To ona wciska w ma³¹ r¹czkê, to co najsmaczniejsze, ona potrafi naj-
lepiej wys³uchaæ cierpliwie zwierzeñ i marzeñ rodz¹cych siê w ma³ych
g³ówkach. To Babcia najskuteczniej ukoi ³zy. Dziadek - tak¿e daje
nam swoj¹ mi³oœæ. Jesteœmy zas³uchani, kiedy zaczyna snuæ opowieœci
o dawnych latach. Cieszymy siê, gdy uczy nas, jak postêpowaæ w ¿yciu.
Zawsze cieszy siê z naszych sukcesów. Od 19 do 22 stycznia z okazji
obchodzonego „Dnia Babci i Dziadka”, na zaproszenie „maluszków”

do naszego przedszkola przychodzi³y takie w³aœnie ukochane babcie 
i kochani dziadkowie. Stoliki nakryte by³y bia³ymi obrusikami, na
których sta³o mnóstwo s³odkoœci. By³o sporo œmiechu przy siadaniu
na malutkich krzese³kach naszych milusiñskich. Po podaniu kawy 
i herbaty dla goœci na „scenê” wkracza³y przedszkolaki. Na ich widok
chyba wszystkim goœciom ze wzruszenia pola³y siê ³ezki. Chyba tylko
babcie i dziadkowie, którzy ju¿ to prze¿yli rozumiej¹ to wzruszenie.
Wystêpy dzieci to monta¿ s³owno-muzyczny, brzmi to trochê powa¿nie,
ale by³y przecie¿ piosenki, wiersze i tañce oraz ¿yczenia dla kocha-
nych babæ i kochanych dziadków. Na zakoñczenie wystêpów wszystkie
dzieci, z³o¿y³y swoim babciom i dziadziusiom ¿yczenia oraz wrêczy³y,
wczeœniej przygotowane w przedszkolu, przepiêkne laurki. Przy kawce 
i ciasteczku z wnukami na kolanach, dziadkowie zaczêli wspominaæ:
jak to niedawno posy³ali swoje dzieci do przedszkola (czêsto w³aœnie
tego) a ju¿ chodz¹ tu ich wnukowie. Wytworzy³a siê przesympatyczna
atmosfera wœród goœci, dzieci i gospodarzy. 

Dzisiaj na niebiesko

26 stycznia w ramach realizacji programu „Kubusiowi Przyjaciele
Natury” w naszym przedszkolu obchodziliœmy Dzieñ Wody.
W tym dniu wiêkszoœæ naszych przedszkolaków ubrana by³a na
niebiesko, czyli na kolor symbolizuj¹cy wodê. Nauczycielki w ka¿dej

grupie opowiada³y dzieciom o wodzie, o jej w³aœciwoœciach i znaczeniu
dla zdrowia i ¿ycia. Dzieci mia³y okazjê braæ udzia³ w doœwiadczeniach
z wod¹. Sprawdza³y, co p³ywa w wodzie, a co w niej tonie, co siê w niej
rozpuszcza, a jakie substancje nie rozpuszczaj¹ siê w wodzie. Dzieci
obserwowa³y tak¿e, jak topi siê œnieg i dlaczego mamy lód. Za³o¿y³y

równie¿ eksperymentaln¹ hodowlê, wysia³y nasiona, które bêd¹ sys-
tematycznie podlewaæ oraz wysia³y nasionka, które pozostawi¹ bez
wody. W ten sposób same przekonaj¹ siê o jej znaczeniu. Oprócz
doœwiadczeñ by³y równie¿ weso³e zabawy, konkursy i tañce przy
„deszczowej” muzyce. 
Wszystkie dzia³ania podejmowane w tym dniu mia³y na celu przy-
bli¿enie dzieciom znaczenia wody, zapoznanie z jej w³aœciwoœciami,
uœwiadomienie znaczenia wody w ¿yciu cz³owieka oraz zachêcenie do
w³aœciwego z niej korzystania, czêstego, ale i oszczêdnego.

Bal karnawa³owy

Jest karnawa³.
W karnawale wszyscy urz¹dzaj¹ bale.
To tradycja bardzo stara,
strojów piêknych co niemiara.
Niech siê bawi¹ duzi , mali
zgromadzeni na tej sali.

29.01.2010 r. w Przedszkolu Miejskim Nr 1 odby³ siê bal karna-
wa³owy prowadzony przez aktorów Teatru Humoru z Wa³brzycha.
Dekoracja, wystrój sali oraz stroje, w które przebrane by³y dzieci 
w pe³ni pasowa³y do obchodzonej uroczystoœci. Karnawa³owy bal
przebierañców jest tym, co dzieci lubi¹ najbardziej. Tego dnia mo¿na
byæ ksiê¿niczk¹, rycerzem, piratem lub motylem. W tym dniu równie¿
panie mog¹ przybraæ postaæ clowna, czarownicy... W kolorowych
strojach, przy muzyce, konkursach i tañcach, przy pysznym jedzeniu 
i w super nastrojach wszyscy bawiliœmy siê wyœmienicie. 
S¹dz¹c po minach i zmêczeniu dzieci, zabawa by³a udana, a wspomnienia
na d³ugo zostan¹ w pamiêci. Szkoda, ¿e nastêpny bal dopiero za rok...

Co s³ychaæ w Przedszkolu nr 1?

21 stycznia br. dzieci z Ochronki Sióstr S³u¿ebniczek Dêbickich
zaprezentowa³y na scenie MOKSiR program dedykowany Babciom 
i Dziadkom z okazji ich œwiêta. Nie zabrak³o ¿yczeñ, wierszy i piosenek,
ale kulminacyjnym punktem programu by³y barwne, z insceniza-
cyjnym rozmachem przygotowane Jase³ka.
Wnusia na scenie, wnuczek w przebraniu, to zawsze dla „dziadków”
widok wzruszaj¹cy i niejednego widza napawaj¹cy dum¹. Babcie,
które przed laty nie zawsze mia³y czas na ogl¹danie popisów swoich dzieci,
dziadkowie, którzy za banalne uwa¿ali onegdaj wystêpy maluchów,
dziœ z przejêciem i ³ezk¹ w oku przygl¹daj¹ siê artyzmowi swoich wnucz¹t. 

- Widzia³a pani jaka ta moja Kamila odwa¿na? 
- Po kim ten wnusio ma takie zdolnoœci aktorskie?
- Z mojego Darka to z pewnoœci¹ jakiœ Wodecki bêdzie.
Komentarzy tego typu by³o wiele. Wystêpy przedszkolaków czêsto
by³y ich pierwszymi scenicznymi prezentacjami, ujawni³y siê zatem
artystyczne talenty, których nawet najbli¿si nie podejrzewali. 
To dla „dziadków” najwspanialszy prezent. W podziêce z pewnoœci¹ m³odzi
aktorzy zostali zaproszeni na „popremierowy” bankiet. Ciasteczka wypieku
najukochañszej babci, zabawy z najwspanialszym dziadkiem i atmos-
fera ich domu, w pamiêci ka¿dego z nas zapadaj¹ na zawsze.

eg

Dla Babci i Dziadka
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„Podajmy sobie rêce,
By drogi nie zagubiæ
Jesteœmy dziœ szczególnie
Potrzebni jedni drugim..”

Tymi s³owami Stanis³awa Janczyn - przew.
Oddzia³owej Sekcji Emerytów i Rencistów
przy Oddziale ZNP w Chojnowie przywita³a
wszystkich obecnych na tradycyjnym ju¿ 14
Spotkaniu Noworocznym. Na zaproszenie
Sekcji odpowiedzia³y jak zawsze w³adze zwi¹z-
kowe oraz samorz¹dowe miasta i gminy Choj-
nów oraz starostwa powiatowego w Legnicy. 
W nastrój œwi¹teczno-noworoczny wprowadzi³
wszystkich wystêp m³odzie¿y z Ogniska

Muzycznego w Chojnowie, która zaprezento-
wa³a kilka kolêd i pastora³ek pod kierunkiem
Jerzego Kazika i Ró¿y Paku³a.
Pierwsz¹ czêœæ spotkania przewodnicz¹ca
zakoñczy³a ¿yczeniami:
„Na wszystkie dni Nowego Roku ¿yczê Wam
wiary w sercu i œwiat³a w mroku
Abyœcie jednym krokiem mijali przeszkody,
byœcie siê czuli silni i wiecznie m³odzi.

Niech te¿ zdrowie têgie bêdzie i pieniêdzy
niech przybêdzie.
Niechaj ³aski p³yn¹³ z nieba tyle ile bêdzie trzeba”.

W drugiej czêœci spotkania uhonorowano zas³u-
¿onych d³ugoletnich dzia³aczy zwi¹zkowych:
- za 50-letni¹ przynale¿noœæ zwi¹zkow¹ do
ZNP zostali odznaczeni:
1. Janina Przybysz - emerytowana nauczycielka
SP-3 w Chojnowie
2. Andrzej Przybysz - emerytowany nauczyciel
SP-4 w Chojnowie
3. Maria Nawrocka - emerytowana nauczycielka
SP NiedŸwiedzice
Wyró¿nieni otrzymali tak¿e przyznane przez
Zarz¹d Oddzia³u ZNP - statuetki.

Statuetkê za 30-letni¹ przynale¿noœæ do ZNP
otrzyma³a Irena Kijowska - emerytowana
nauczycielka SP Okmiany. W imieniu odzna-
czonych zabra³ g³os Andrzej Przybysz. Nie
zabrak³o ¿yczeñ œwi¹teczno-noworocznych,
które przekazali seniorom zaproszeni goœcie,
a tak¿e sami uczestnicy spotkania. 
Ostatnia czêœæ przebiega³a równie¿ w mi³ej 
i serdecznej atmosferze przeplatanej lampk¹

szampana i ¿yczeniami noworocznymi przy
piêknie zastawionych sto³ach. 
Atmosfera spotkania - jak zawsze przypomi-
na³a tê rodzinn¹, domow¹, œwi¹teczn¹… 

Stanis³awa Janczyn
Przew. Oddz. Sekcji Emerytów i Rencistów

ZNP w Chojnowie

D³ugo przysz³o nam czekaæ na kolejny
wieczorek muzyczny. Kawiarnia
“Jubilatka” ostatnio nas nie roz-

pieszcza takimi atrakcjami. Gdy jednak
taka impreza dochodzi do skutku, jest naj-
wy¿szego gatunku. Co ciekawe, chojno-
wianie poddawani s¹ swoistemu ekspery-
mentowi. Polega on na odgadniêciu - jaki
zespó³ bêdzie nam umila³ chwile. OdpowiedŸ
wcale nie jest taka prosta. Dwie formacje 
o prawie identycznych nazwach: THE
TWISTERS i THE TWISTERS BAND. 
W ubieg³ym roku w “Jubilatce” pokaza³
siê sk³ad z nazw¹ t¹ pierwsz¹. Natomiast 
w pi¹tek 28 stycznia mieliœmy do czynienia
z THE TWISTERS BAND w sk³adzie:
Tomek “Twisterman “ Sawczak - gitara,
œpiew, S³awek Marcinkowski - gitara
basowa i perkusista Wojtek Malka. Nie
dojecha³ zmorzony gryp¹ gitarzysta Henryk
Borsiak. Mimo, ¿e sk³ad zespo³u okrojony,
trio da³o takiego czadu, ¿e hej! Poœwiadczyæ

o tym mo¿e np. kawiarniany parkiet za-
t³oczony wiruj¹cymi parami. Zabawa
trwa³a do póŸnych godzin wieczornych.
G³ówni bohaterowie pi¹tkowego koncertu
wspólnie z organizatorami zapowiadaj¹
powtórkê z rozrywki jeszcze przed wakacjami. 
A nasza redakcja (nie) œmia³o podpowiada:
na rozgrzewkê zaserwowaæ któryœ z zes-
po³ów æwicz¹cych w naszym MOKSIRZE.
Trochê ich tam przecie¿ jest…

P.M.

W gronie seniorów chojnowskiej oœwiaty

Supertrio Blues Band 

Podziêkowanie
Zarz¹d Oddzia³owej Sekcji Emerytów 
i Rencistów przy Oddziale ZNP w Choj-
nowie serdecznie dziêkuje Panu Janowi
Serkiesowi - Burmistrzowi Chojnowa za
wsparcie w organizacji Spotkania Nowo-
rocznego, Pani Barbarze Landzberg 
- Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
za udostêpnienie Sali Edukacyjnej i po-
moc pracowników przy organizacji spot-
kania, oraz Panu Jerzemu Kazik Dyrek-
torowi Ogniska Muzycznego i Ró¿y Paku³a,
a przede wszystkim m³odzie¿y za wpro-
wadzenie uczestników w nastrój œwi¹-
teczno-noworoczny w wykonaniu kolêd 
i pastora³ek.

PRZEKA¯ SWÓJ 1% PODATKU

Czy wiesz, ¿e mo¿esz przekazaæ 1%

nale¿nego podatku dochodowego 

na organizacjê po¿ytku publicznego 

i tym sposobem pomóc uczniom Szko³y

Podstawowej nr 3 w Chojnowie?

Przeka¿ proszê 1% na:
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓ£ TRÓJKI

W CHOJNOWIE

NR KONTA 76 1090 2675 0000 0001 1126 0410

NR KRS 0000321822

Pamiêtaj, ¿e 1% podatku nic Ciê nie kosztuje,
a komuœ mo¿e pomóc…

Pamiêtaj o tym sk³adaj¹c swoje zeznanie
roczne, czyli popularnego PIT’a! 

Wystarczy wpisaæ pe³n¹ nazwê organizacji
po¿ytku publicznego i nr KRS w rozliczeniu

podatkowym (PIT) za rok 2009.

Nie zapomnij poinformowaæ o tym równie¿
rodziny i znajomych. 

DZIÊKUJEMY!
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Dzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y, Dzia³ dla Doros³ych
- Plac Zamkowy 2, tel. 076 818 83 46, 

e-mail: biblioteka.chojnow@neostrada.pl,
http://www.biblioteka.chojnow.eu

Miejska Biblioteka
Publiczna w Chojnowie

Spotkajmy siê w bibliotece
Zapraszamy do udzia³u w ogólnopolskim kon-
kursie „Spotkajmy siê w bibliotece”. 
Kluczem do wygranej jest opisanie marzenia o swojej
bibliotece - czego w niej szukacie, co chcielibyœcie
znaleŸæ. WypowiedŸ konkursowa powinna zawieraæ
uzasadnienie i nie mo¿e przekraczaæ 1500 znaków
ze spacjami. Szczegó³y na stronie: 

www.biblioteki.org/konkursy. 
Termin nadsy³ania zg³oszeñ up³ywa 21 marca 2010 r.
Atrakcyjne nagrody: laptopy, drukarki, mp3 
i audiobooki!
Organizatorem konkursu jest Fundacja Rozwoju
Spo³eczeñstwa Informacyjnego realizuj¹ca Program
Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykañskiej Fundacji
Wolnoœci.

Nowoœci
Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:

ks. Jan Twardowski - „Nowe patyki i patyczaki”
Ponad sto utworów proz¹ lub rymowanych, krótszych
lub d³u¿szych, mniej lub bardziej zabawnych, 
a nawet powa¿nych, w których autor porusza wiele
mniej lub bardziej wa¿nych spraw. Ksi¹¿ka obejmuje
wszystkie wiersze i opowiadania ks. Twardowskiego
opublikowane wczeœniej w tomach: Zeszyt w kratkê,
Nowy zeszyt w kratkê i Patyki i patyczki.

Dzia³ dla Doros³ych:
Jerzy Sadecki - „Trzynastu: premierzy wolnej Polski”
To pierwszy zbiór wywiadów z szefami rz¹dów
ostatnich 20 lat. W rozmowach z Jerzym Sadeckim
ods³aniaj¹ kulisy w³adzy, wprowadzaj¹ w atmosferê
tego czasu, prezentuj¹c jego w³asn¹ cenê.

SERCA  W  NATURZE
Zapraszamy na wystawê

fotograficzn¹ Ma³gorzaty Krzywdy 
- Galeria M³odych, 

od 10 lutego do 6 marca.

Spotkanie cz³onków Chojnowskiego
Klubu Literackiego, które odby³o siê 
28 stycznia, poœwiêcone by³o ró¿nym
formom felietonu. W czêœci organizacyjnej
prowadz¹cy spotkanie Tadeusz Sznerch
analizowa³ biogramy cz³onków klubu,
które wkrótce uka¿¹ siê na naszej stronie
internetowej: www.biblioteka.chojnow.eu.
Zaakceptowaliœmy ró¿norodne formy
autoprezentacji, poniewa¿ podkreœlaj¹
odmiennoœæ osobowoœci cz³onków klubu.
W nied³ugim czasie na naszej stronie
internetowej pojawi¹ siê te¿ utwory klu-
bowiczów, do czytania których ju¿ teraz
serdecznie zapraszamy.
W czêœci poœwiêconej felietonowi, zdefi-
niowaliœmy tê formê wypowiedzi jako
utwór publicystyczno-literacki o tematyce
spo³ecznej, politycznej, artystycznej,
ukazuj¹cy siê cyklicznie g³ównie w prasie,
radio, internecie, zabarwiony ironi¹,
humorem i powierzchownie traktuj¹cy
swoj¹ treœæ. Podkreœliliœmy jednak
wa¿noœæ i aktualnoœæ poruszanych w nim
kwestii. Do uznanych obecnie mistrzów
felietonu zaliczyliœmy m.in.:Józefê
Hennelow¹ (Tygodnik Powszechny), Ewê
Szumañsk¹ (znan¹ jako autorkê „Z pamiêt-
nika m³odej lekarki”. Tygodnik Powszechny),
Olgê Lipiñsk¹ (Twój Styl), Joannê Szczep-
kowsk¹ (Wysokie Obcasy, dodatek
Gazety Wyborczej), Jana Klatê (Tygodnik
Powszechny).
O b³yskotliwoœci i poczuciu humoru felie-
tonistki Joanny Szczepkowskiej mogliœmy
siê przekonaæ z felietonu „Próba g³osu.
Oda do m³odoœci”. Autorka parafrazuj¹c
utwór wieszcza Adama Mickiewicza,
z dowcipem u¿ywa potocznych zwrotów,
powiedzonek slangu m³odzie¿owego.
¯artobliwie demaskuje wiele naszych
przywar - przywar spo³eczeñstwa epoki
spo³ecznej i politycznej transformacji.
Interesuj¹c¹ form¹ felietonu uczci³ rocz-
nicê Powstania Warszawskiego Jan Klata,
który swoj¹ wypowiedŸ uj¹³ w graficzny
kszta³t krzy¿a. Chcia³ w ten sposób
jeszcze bardziej podkreœliæ nasz szacunek
i pamiêæ dla poleg³ych i ¿yj¹cych uczest-
ników tego wa¿nego wydarzenia.
Spotkanie zakoñczy³a Jola Giza-Gawron
przedstawiaj¹c dowcipny felieton dzien-
nikarki angielskiej, który mówi³ o tym,
jak spêdza œwiêta przeciêtna angielska
rodzina. W tej relacji znaleŸliœmy du¿o
podobieñstw do sposobu spêdzania czasu
w polskich rodzinach podczas Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia.
Nie wyczerpaliœmy tego obszernego tematu,
jakim jest felieton i dlatego bêdziemy go
jeszcze kontynuowaæ 26 lutego. 
Poni¿ej przedstawiam felieton pt. „Pod
choink¹” napisany przez autorkê niniejszej
relacji. „W którym jesteœmy wieku, ka¿dy
wie. Ale dla porz¹dku przypomnê - XXI. 

Oczko. Trzy razy siedem - dwadzieœcia
jeden. Siedem lat t³ustych, siedem lat
chudych. Czy teraz s¹ t³uste, czy chude,
ka¿dy widzi.
Pani Krystyna przystroi³a balkon koloro-
wymi lampkami na œwierkowych girlan-
dach, to nie w¹tpiê, ¿e coœ niecoœ z rogu
obfitoœci czerpie, a mo¿e tylko z racji
rodzinnych powi¹zañ z niegdysiejszym
zgni³ym zachodem, oœwietlanie okien 
i balkonów jest jej mi³e, a nawet obo-
wi¹zkowe.
Ci¹gn¹c w¹tek oœwietleniowo-jarzeniowy,
„zajarzy³am”, ¿e kolêda rozbrzmiewa: Bóg
siê rodzi, blask ciemnieje. No, a ciemnoœci
wiadomo, mog¹ byæ niebezpieczne.
Zw³aszcza, gdy s¹ egipskie. Wracajmy
wiêc do rozœwietlonej choinki, bo przy
niej dobre s³owo i op³atek, a pod ni¹
prezenty. A prezenty wiadomo s¹ spraw¹
priorytetow¹, o czym niniejszym wam
donoszê i przedstawiam tak¹ historiê 
o zasiêgu miêdzynarodowym. Student
leci do Anglii na wigiliê do kuzyna i jego
dziewczyny i ma³e wiadro pierogów 
z kapust¹ taszczy, ulepionych przez oso-
bist¹ babciê, która jest równie¿ z racji
odleg³oœci mniej osobist¹ babci¹ kuzyna.
No, a pod choink¹ zobaczy, te¿ suto
oœwietlon¹, nie pompkê do roweru, nie
ko³o do tego bicyklu, ale angielskie cacko:
przenoœny telewizor, aby studencinie na
tej stancji, w tej Polsce, panienka mówi³a
z ekranu, ¿eby studencik nie by³ samotny.
Niech ma!
Op³aca³o siê te polskie pierogi taszczyæ
pod angielskie progi. I tak fortuna ko³em
siê toczy. Polak w Anglii pierogi z kapust¹
zobaczy³, student kawa³ek Anglii do
domu przywióz³. Oj, dzieje siê na Bo¿e
Narodzenie. Oj, dzieje siê. Ludziska to
podró¿uj¹, to w domu siedz¹, gwiazdki
sobie wypatruj¹, a poœpiewaj¹, popij¹,
pojedz¹. Tylko z tym gadaniem jakby
gorzej. Panienka z telewizora dwoi siê 
i troi, ¿eby posadê zachowaæ. My zajêci
prezentami, to gadaæ siê nie chce. A ja
w³aœnie szczerych rozmów z przyjacielem,
a mo¿e jeszcze bli¿sz¹ osob¹ ¿yczê Wam
z okazji Bo¿ego Narodzenia i nie tylko…”

El¿bieta Karpiñska

Prawie wszystko o felietonie
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Na ulicy Kiliñskiego od kilku dni straszy swoim
widokiem wrak Fiata Uno. Po szcz¹tkach trudno
rozpoznaæ ju¿ markê czy kolor samochodu, niemniej
zjawisko wzbudza zainteresowanie przechodniów. 

Auto sp³onê³o w nocy z 26 na 27 stycznia. Ze
wstêpnych ustaleñ bieg³ego przyczyn¹ po¿aru by³o
podpalenie. Chojnowska policja prowadzi jeszcze
dochodzenie w tej sprawie, które z pewnoœci¹
ostatecznie wyjaœni okolicznoœci zdarzenia. 

eg

Wszyscy, którzy maj¹ w¹tpliwoœci co do
efektywnoœci dzia³añ chojnowskiej policji
powinni zapoznaæ siê z danymi przedsta-
wionymi w odprawie rocznej, która oficjal-
nie zaprezentowana zosta³a 19 stycznia 
w Komisaricie Policji w Chojnowie. Raport
ten podsumowa³ dzia³alnoœæ funkcjona-
riuszy w ubieg³ym roku przedstawiaj¹c naj-
wa¿niejsze fakty i ogólne dane statystyczne.

Informacje przedstawione przez komen-
danta Macieja Januszkiewicza obrazuj¹
skalê dzia³añ chojnowskiej policji w mi-
nionym 2009 roku:
- w przeci¹gu 12 miesiêcy odbyto 3475
s³u¿b, w tym 521 zrealizowanych przez
policjantów z samodzielnego pododdzia³u
prewencji w Legnicy,
- liczba interwencji miejskich - 1501, 
w tym: czas oczekiwania do 10 minut od
chwili zg³oszenia - 1059 interwencji,
powy¿ej 10 minut - 442,
- liczba interwencji na obszarze gminy
Chojnów i Mi³kowic - 895 interwencji, 
w tym: czas oczekiwania do 10 minut od chwili
zg³oszenia 668, powy¿ej 10 minut - 227
- odnotowano: 146 kradzie¿y z w³amaniem,
78 kradzie¿y, 3 bójki i pobicia, 11 rozbojów,
5 kradzie¿y samochodów, 32 zniszczenia
mienia,
- zatrzymano na gor¹cym uczynku 322
przestêpców,
- wylegitymowano 10476 kierowców,
zatrzymano 81,
- pope³niono 12076 wykroczeñ,
- prowadzono 45 niebieskich kart, zakoñ-
czono 31 postêpowañ, liczba interwencji
domowych - 53,
- wykrywalnoœæ kryminalna wynios³a
78,6%, ogólna natomiast 86,3%,
- odnotowano mniejsz¹ liczbê rozbojów 
w porównaniu z 2008 rokiem. Niestety,
jeœli chodzi o kradzie¿e z w³amaniem by³o
ich a¿ dwa razy wiêcej. Wzros³a tak¿e
liczba w³amañ do samochodów i obiek-
tów gospodarczych, zw³aszcza w okresie
wakacyjnym. 

Schwytanie podpalacza, ujêcie dilera nar-
kotyków, pojmanie cz³onków grupy prze-
stêpczej czy graficiarza, którego twórczoœæ
przynios³a szkody w postaci zniszczenia
kilkunastu budynków - to te najbardziej
spektakularne zdarzenia chojnowskiej
policji w minionym roku.
Praca funkcjonariuszy, to jednak nie tylko
bezpoœrednia ochrona naszego bezpie-
czeñstwa - to tak¿e dzia³ania prewencyjne.
W 2009 roku policjanci przeprowadzili 64
spotkania z uczniami chojnowskich szkó³,
7 spotkañ z rodzicami uczniów, 23 spot-
kania z samorz¹dami lokalnymi. 
W ramach akcji „Stop ³obuzom na ulicach”
przeprowadzono dzia³ania prewencyjne
maj¹ce na celu wyeliminowanie zjawisk

negatywnie wp³ywaj¹cych na bezpieczeñstwo
mieszkañców. Akcja ta w szczególnoœci
przeciwdzia³aæ mia³a w³amaniom do
pojazdów i obiektów, oraz kradzie¿om
mienia. 
Z kolei celem akcji „Posesja” by³o zapew-
nienie ³adu i porz¹dku na przydomowych
terenach, a tak¿e poczucia bezpieczeñstwa
lokalnej spo³ecznoœci. Nie wszyscy miesz-
kañcy zdawali sobie sprawê z koniecznoœci
dbania o estetykê swych posiad³oœci tote¿
pouczono 52 osoby, ukarano 8. Blisko stu
w³aœcicielom przypomniano o obowi¹zku
numeracji budynków. 
W listopadzie mia³o miejsce szkoleniowe
posiedzenie rady pedagogicznej PZS 
w Chojnowie, w którym udzia³ bra³ zastêpca
komendanta KP. Podczas spotkania oma-
wiano wypracowanie wspólnych algoryt-
mów dzia³añ policji i szko³y, maj¹cych
przeciwdzia³aæ przestêpczoœci i demora-
lizacji m³odzie¿y. 
Pod koniec roku dokonano podsumowa-
nia programu „Razem bezpieczniej”, 
w ramach którego przeprowadzono szereg
spotkañ prewencyjnych z udzia³em
funkcjonariuszy. Wykonano tak¿e liczne
plakaty, ulotki i kalendarze. 
Ponadto zorganizowano „Dzieñ Prewencji”,
w czasie którego rozegrano mecz pi³ki
no¿nej miêdzy policjantami KP w Choj-
nowie a nauczycielami ZSP.
Nale¿y te¿ wspomnieæ, ¿e do rutynowych
dzia³añ policji nale¿a³o zabezpieczanie
meczy pi³karskich oraz takich imprez jak
„Dni Chojnowa” czy WOŒP. 

Spotkanie na rocznej odprawie z przedsta-
wicielami instytucji wspieraj¹cych by³o
okazj¹ do zaprezentowania zmian tak¿e 
w wyposa¿eniu i warunkach pracy choj-
nowskiej jednostki. 
Powoli, ale sukcesywnie w budynku
komisariatu remontowane s¹ poszczególne
pomieszczenia, biura doposa¿one zosta³y
w sprzêt elektroniczny. Komisariat wspie-
rany jest przez samorz¹dy, Urz¹d Miejski
Chojnowa np. wyasygnowa³ na remont
budynku i zakup paliwa 38 tys. z³. Burmistrz
Jan Serkies, podobnie jak wójtowie gmin
Chojnów i Mi³kowice podkreœlali na
spotkaniu otwartoœæ na dalsz¹ wspó³pracê,
deklarowali doraŸn¹ pomoc dziêkuj¹c jed-
noczeœnie za dotychczasow¹ s³u¿bê.

Maria S³awiñska

Policja donosi…Podpalony?!

Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i
Rekreacji w Chojnowie 
zaprasza do wziêcia udzia³u 
w konkursie plastycznym 

„KARTKA WALENTYNKOWA”

Uczestnicy konkursu:
- uczniowie szkó³ podstawowych klas I-III

- uczniowie szkó³ podstawowych klas IV-VI

- uczniowie gimnazjum

Technika i format pracy:
Ka¿dy uczestnik mo¿e zg³osiæ jedn¹ pracê, wyko-

nan¹ technik¹ dowoln¹ w formacie:10x15 cm.

Opis pracy:
Ka¿da praca musi byæ opatrzona nastêpuj¹cymi

informacjami:

imiê i nazwisko autora, wiek, dok³adny adres za-

mieszkania, numer telefonu, podpisane oœwiad-

czenie o treœci: Wyra¿am zgodê na przetwarzanie

moich danych osobowych na potrzeby MOKSiR -

organizatora konkursu “Kartka walentynkowa”.

Termin sk³adania prac:
Prace nale¿y z³o¿yæ do 9 lutego br. (wtorek) 

w biurze MOKSiR w godz.8.00-15.00. Mo¿na

równie¿ nades³aæ je poczt¹, ale decyduje data

wp³ywu, a nie stempla pocztowego!

Wystawa pokonkursowa, og³oszenie wyników

i wrêczenie nagród odbêdzie siê 12 lutego br. 

o godz. 12.00 w kawiarence MOKSiR.

Bli¿sze informacje :
Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

w Chojnowie ul. Ma³achowskiego 7 
tel. 76 81 88 621; www.moksir.chojnow.eu;

e-mail: mdk_chojnow@wp.pl
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Od kilkunastu lat chojnowscy bryd¿yœci orga-
nizuj¹ na pocz¹tku roku turniej poœwiêcony
pamiêci zmar³ych kolegów - bryd¿ystów 
z Chojnowa. Tegoroczne zmagania mia³y
miejsce 29 stycznia br. w kawiarence MOKSiR.

Turniej rozpoczê³a tradycyjnie wizyta na cmen-
tarzu i zapalenie zniczy, potem o okaza³e puchary
ufundowane przez Burmistrza Miasta
Chojnowa, Jana Serkiesa, walczy³o 10 par 
z Legnicy, Mi³kowic oraz Chojnowa. 
Od 17.30 do 21.45 w kawiarence królowa³y
piki, kiery, karo i trefle. Oko³o 22.00 prowa-
dz¹cy zawody sêdzia Bogus³aw Wegner
og³osi³ oficjalne wyniki turnieju:

I miejsce zdoby³a 137. punktami para Marek
Czerniawski (Legnica) i Boles³aw Grybel
(Mi³kowice),
II miejsce (119 pkt.) para z Chojnowa - Henryk
Gajlewicz i Zbigniew Rogusz,
III miejsce (118 pkt.) para z Legnicy - Eugeniusz
G¹ska i Krzysztof K³usek,
IV miejsce (108 pkt.) para Bogus³aw Wegner
(Legnica) i Henryk Wiszniewski (Chojnów),
V miejsce (108 pkt.) para z Legnicy - Jerzy
Poznar i Józef Grybel,
VI miejsce (104 pkt.) para z Chojnowa -
Andrzej Chomiczewski i Bronis³aw Tabisz.

Oprócz pucharów pierwsze cztery miejsca
uhonorowano te¿ nagrodami rzeczowymi. Ich
zakup sta³ siê mo¿liwy dziêki wsparciu
turnieju przez: pana J. Kryszczuka (firma
KRYSZCZUK), panów B. Tabisza i L. Kach-
niarza (firma AGRO-TAK z Zagrodna), pani¹
A. Wiszniewsk¹ (apteka POD S£OÑCEM).
Wszystkim organizatorzy sk³adaj¹ serdeczne
podziêkowania!

H.W.

Pamiêci kolegów

Mo¿na na Dzieñ Babci upiec wnukom ciasto, mo¿na na
Dzieñ Dziadka iœæ z wnukami do kina, mo¿na uczciæ œwiêto
w gronie rodziny lub zupe³nie inaczej.
Babcie i dziadkowie zrzeszeni w Zwi¹zku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów postanowili uczciæ swoje œwiêto
wspólnie. 20 stycznia spotkali siê w Domu Chemka przy
s³odkim poczêstunku, w kameralnym otoczeniu, z muzyk¹ w tle.
To t³o, t³em by³o tylko przez chwilê, bo szybko melodyjne
dŸwiêki wysunê³y siê na plan pierwszy i porwa³y seniorów
na parkiet. Pl¹sy, pogaduchy, biesiada i wspólne towarzystwo,
to by³o to czego Babciom i Dziadkom trzeba by³o tego dnia. 
- Ubieg³oroczna uroczystoœæ w tej formie tak bardzo podo-
ba³a siê naszym cz³onkom, ¿e nie sposób by³o zrezygnowaæ 
z powtórki - wyjaœnia szefowa ZERiI Maria Steæ. -
Oczywiœcie ka¿dy z nas podejmowa³ wnuczêta jak siê nale¿y
w swoich domach, ale spotkanie we w³asnym gronie, to jedna
z tych niewielu okazji, kiedy mo¿emy „wyjœæ z bamboszy” 
i samym sobie udowodniæ, ¿e wci¹¿ w nas wiele wigoru,
pomys³ów i ¿ycia.
Za rok naturalnie kolejne spotkanie babæ i dziadków, a po
drodze jeszcze kilka innych, na inn¹ okolicznoœæ.

eg

Babcie i dziadkowie w swoim gronieMiejski Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie 
og³asza konkurs plastyczny “ KRÓLICZEK WIELKANOCNY”.

Cel konkursu:

prezentacja mo¿liwoœci twórczych dzieci,
m³odzie¿y i doros³ych w dziedzinie
plastyki, zdobwanie i poszerzanie wiedzy
o tradycjach i zwyczajach wielkanocnych.

Uczestnicy konkursu:

Do udzia³u w konkursie plastycznym zapraszamy w 4 kategoriach:
- przedszkolaków,
- uczniów szkó³ podstawowych klas I-III,
- uczniów szkó³ podstawowych klas IV-VI,
- kat. otwarta (powy¿ej 13 roku ¿ycia).

Technika pracy:

Ka¿dy uczestnik mo¿e zg³osiæ jedn¹ pracê, której motywem przewodnim
jest królik wielkanocny, wykonan¹ technik¹ dowoln¹ w dwóch formach:
A) p³askiej (np. kartka, wydzieranka, kola¿, witra¿, wyklejanka, wycinanka itp.),
B) przestrzennej (np.z masy solnej, modeliny, papieru, s³omy, materia³ów
ekologicznych itp.).

Format pracy:

- w formie p³askiej praca nie mo¿e przekraczaæ wymiarów 21 x 30 cm (format A4),
- w formie przestrzennej nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 50x50x50 cm. 

Opis pracy:

Ka¿da praca musi byæ opatrzona nastêpuj¹cymi informacjami:
-imiê i nazwisko autora,
-wiek,
-nazwa szko³y / placówki, 
-dok³adny adres szko³y / placówki / ew. zamieszkania,
-numer telefonu,
- podpisane oœwiadczenie o treœci: Wyra¿am zgodê na przetwarzanie
moich danych osobowych na potrzeby MOKSiR - organizatora konkursu
“Króliczek wielkanocny”.

Termin sk³adania prac:

Prace nale¿y z³o¿yæ do 12 marca br. (pi¹tek) w biurze MOKSiR w
godz.8.00-15.00. Mo¿na równie¿ nades³aæ je poczt¹, ale decyduje data

wp³ywu, a nie stempla pocztowego!

Wystawa pokonkursowa, og³oszenie wyników i wrêczenie nagród
odbêdzie siê 18 marca br. o godz.17.00 w kawiarence MOKSiR.

Bli¿sze informacje :

Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie; 

ul. Ma³achowskiego 7; tel. 76 81 88 621; ; e-mail: mdk_chojnow@wp.pl

So³tys so³ectwa Konrdówka-Piotrowice Honorata
Tajchman sk³ada serdeczne podziêkowania 

kkss..  PPrraa³³aattoowwii  TTaaddeeuusszzoowwii  JJuurrkkoowwii za zorganizowanie
kwesty przy koœciele p.w. œw. Piotra i Paw³a 

w Chojnowie na wsparcie remontu koœcio³a filialnego
p.w. œw. Micha³a Archanio³a w Konradówce. 

Wielki uk³on kierujê tak¿e do wszystkich mieszkañców
Chojnowa, którzy wsparli nas podczas kwesty.

Dziêkujemy Pani EEwwiiee  JJeeddyynnaakk wychowawcy klasy “0” 
ze szko³y nr 4 za przemi³e przyjêcie z okazji dnia Babci
i Dziadka jak równie¿ naszym pociechom za wierszyki 

i piosenki - babcie i dziadek Pawe³ka.

PPooddzziiêêkkoowwaanniiaa
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Domy mieszkania lokale

Sprzedam dom w Jerzmanowicach, pow. 300 m2,
gara¿e, altany, basen, komfortowo zagospoda-
rowany, na dzia³ce o pow. 60 ar. Wiadomoœæ: 
tel. 601-799-573.

Sprzedam dom przy ul. Kiliñskiego o pow. 180 m2,
parterowy, gara¿e, na dzia³ce 5 ar, nie wymaga
remontu. Wiadomoœæ: tel. 0601-799-573.

Sprzedam dom jednorodzinny parterowy w Choj-
nowie na ul. Broniewskiego 10, o pow. 220 m2

(5 pokoi, 4 gara¿e), na dzia³ce przemys³owo-budo-
wlanej o pow. 29 ar. Wiadomoœæ: tel. (76) 819-12-78
lub 694-102-630.

Sprzedam mieszkanie o pow. 108 m2, Ip., 
ul. Legnicka 16/2, centralne ogrzewanie gazowe,
balkon po kapitalnym remoncie, nowa instalacja
elektryczna, nowe okna, bardzo niski czynsz, cena
2700 z³/m2. Wiadomoœæ: tel. 695-998-533.

Sprzedam mieszkanie 3.pokojowe, kuchnia,
³azienka, przedpokój, pow. 52m2, po kapitalnym
remoncie, do mieszkania przynale¿y piwnica, strych,
ogród, cena 120 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 606-995-852.

Sprzedam mieszkanie o pow. 48,7 m2 w Choj-
nowie, ul. Rynek, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój,
³azienka, balkon, IVp., cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 607-425-868.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 53m2

+ 4m2 piwnica, mieszkanie na parterze przy ul. Maczka,
funkcjonalny i wygodny uk³ad pomieszczeñ: du¿y
pokój z balkonem, ma³y pokój, kuchnia, przed-
pokój, ³azienka, toaleta, po remoncie - nowe okna 
i drzwi wewnêtrzne. Wiadomoœæ: tel. 512-017-328.

Sprzedam mieszkanie 2.pokojowe, o pow. 57 m2,
Ip., ³azienka, wc, gara¿, dwie komórki, piwnica,
stare budownictwo. Wiadomoœæ: tel. 605-376-171
lub 888-102-673.

Sprzedam mieszkanie spó³dzielcze w³asnoœ-
ciowe, po remoncie o pow. 65 m2, 3 pokoje, kuchnia,
IIIp., w centrum Chojnowa, cena do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 692-726-186.

Sprzedam mieszkanie w starym budownictwie
do kapitalnego remontu, cena 40 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. 668-739-089.

Sprzedam mieszkanie w starym budownictwie
po kapitalnym remoncie - blisko centrum, 60 m2, 
3 pokoje, kuchnia, ³azienka, IIp., tanie w utrzyma-
niu, cena 140 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 512-244-353
po godz. 16.

Sprzedam kawalerkê w nowym budownictwie
po remoncie. Wiadomoœæ: tel. 665-726-315.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w startym
budownictwie o pow. 47 m2 w Chojnowie 
ul. Rynek. Wiadomoœæ: tel. 606-178-636 po godz. 19.

Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe spó³dzielcze,
o pow. 67 m2, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, osobno
wc, balkon, na 2.pokojowe w³asnoœciowe w nowym
budownictwie. Wiadomoœæ: tel. 509-869-458.

Samotny, spokojny mê¿czyzna poszukuje do
wynajêcia pokoju lub mieszkania na terenie
Chojnowa. Wiadomoœæ: tel. 784-240-237.

Poszukujê do wynajêcia pokój lub kawalerkê
dla osoby samotnej. Wiadomoœæ: tel. 513-162-769. 

Do wynajêcia w atrakcyjnym miejscu Choj-
nowa powierzchnie handlowo-us³ugowe od 36 m2

do 3600 m2, czynsz 5 z³/m2, mo¿liwe prawo pierwo-
kupu wynajmowanej powierzchni. 
Wiadomoœæ: tel. 606-744-998. 

Do wynajêcia lokal u¿ytkowy 30m2+10m2

w przyziemiu domu Chojnów Goleszañska, mo¿-
liwoœæ zawarcia d³ugoterminowej umowy najmu 
i dowolnej adaptacji. Wiadomoœæ: tel. 668-022-773.

Wynajmê lokal u¿ytkowy o pow. 13m2 przy
ul. Kolejowej. Wiadomoœæ: tel. 604-607-652.

Praca

Poszukujê opiekunki do dziecka, wymagany
wiek powy¿ej 40 lat, mile widziane doœwiadczenie.
Wiadomoœæ: tel. 667-044-001. 

Zatrudniê fryzjera, fryzjerkê z doœwiadcze-
niem, przyjmê sta¿ystkê. Atrakcyjne warunki pracy
- w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 0663-651-362.

Technik elektro-energetyk posiada moce prze-
robowe w zakresie ochrony pomiarów elektrycz-
nych w miesi¹cu marcu i kwietniu. Wiadomoœæ:
tel. 609-854-875; email boskco52@gmail.com.

Inne

Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie
oraz sprzedam lub wynajmê teren pod dzia³alnoœæ
zwi¹zan¹ z us³ugami cmentarnymi (sprzeda¿
kwiatów, zniczy, parking) - dojazd od drogi asfaltowej
przy drugim nowym wejœciu na cmentarz w Choj-
nowie. Wiadomoœæ: tel. 600-124-919 po godz. 16.

Sprzedam dzia³kê budowlano-us³ugow¹ o pow.
28 ar w Go³aczowie za sklepem. 
Wiadomoœæ: tel. 600-565-609.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Czernikowicach,
4000 m2, media na granicy dzia³ki, dojazd asfal-
towy, cena 140 tys. z³ do negocjacji. 
Wiadomoœæ: tel. 602-173-504.

Sprzedam dzia³ki budowlane 11,12,13 ar na kolonii
Ko³³¹taja przy trasie Chojnów-Jaroszówka. Wiado-
moœæ: tel. 888-176-353 lub (76) 818-17-83.

Sprzedam sprê¿arkê 220V oraz odkurzacz
firmy Körcher. Wiadomoœæ: tel. 691-446-198.

OG£OSZENIA DROBNE

Lokal  zaprasza  od  poniedzia³ku  do  czwartku  i  w  niedzielê  od  13.00  do  22.00
w  pi¹tek  i  sobotê  od  13.00  do  23.00

(czas pracy  restauracji  przy  imprezach  zamkniêtych,  do  uzgodnienia)

*  smaczna  kuchnia,  
*  zamówienia  wed³ug  

w³asnej  koncepcji
*  szybka  i  mi³a

obs³uga

przy ul. Legnickiej 81
wwrraazz  zz  nnoowwyymm  kkiieerroowwnniiccttwweemm  ii  nnooww¹¹  oobbss³³uugg¹¹  sseerrddeecczznniiee  zzaapprraasszzaa  nnaa  ppyysszznnee  oobbiiaaddyy,,  

uurroocczzyyssttee  kkoollaaccjjee,,  iimmpprreezzyy  rrooddzziinnnnee,,  uurrooddzziinnyy,,  kkaammeerraallnnee  pprrzzyyjjêêcciiaa……
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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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* RÊKODZIE£A LUDOWE
* WE£NA ZDROWOTNA

* SZK£O U¯YTKOWE
* CERAMIKA

* OBRAZY
* WIKLINA

* INNE

ul. Sikorskiego 12;

w godz. 10.00 - 18.00

GALERIA-STUDIO-SYNTEZAGALERIA-STUDIO-SYNTEZA

076/819-64-85
czynne od poniedzia³ku do pi¹tku

KUP W CHOJNOWIEKUP W CHOJNOWIE

* SZK£O ARTYSTYCZNE

ROZALIA KÊSIK ZAPRASZAROZALIA KÊSIK ZAPRASZAROZALIA KÊSIK ZAPRASZA

Tartak w Zamienicach 
– Henryk Szapowa³

oferuje:
**  wwiiêêŸŸbbêê  ddaacchhooww¹¹  ++  ³³aattyy
**  ppooddbbiittkkii  ddaacchhoowwee
**  ppoodd³³ooggêê  ((ssuucchh¹¹))
**  uuss³³uuggoowwee  ssuusszzeenniiee  ddrreewwnnaa
**  ddrreewwnnoo  ooppaa³³oowwee  ii  kkoommiinnkkoowwee
**  ttaarrcciiccaa  iiggllaassttaa  ii  lliiœœcciiaassttaa

Kontakt telefoniczny:
0660-418-596

Samochód mo¿na obejrzeæ 
w siedzibie ChZGKiM 

ul. Drzyma³y 30.
Kontakt: Edward Koœnik, 

tel. (76) 81 88 370

ChZGKiM  
posiada  do  sprzeda¿y

samochód  
marki  Polonez-CCaro,
rok  produkcji  1998,

kolor  niebieski.
Cena do uzgodnienia. 



NNaaggrrooddyy  ddoo  wwyyggrraanniiaa  ww  sskklleeppaacchh::NNaaggrrooddyy  ddoo  wwyyggrraanniiaa  ww  sskklleeppaacchh::
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;

XXVV    KKOONNKKUURRSS    WWAALLEENNTTYYNNKKOOWWYY

GG³³óówwnnnnaaaannnnaaaaggrrooooddaaaa
--    aaaappppaaaarrrraaaatttt    ccccyyyyffffrrrroooowwwwyyyy

LLLLoooossssyyyy     bbbbêêêêdddd¹¹¹¹     wwww    ssssppppeeeeccccjjjjaaaallllnnnnyyyycccchhhh
wwwwaaaalllleeeennnnttttyyyynnnnkkkkoooowwwwyyyycccchhhh cccciiiiaaaasssstttteeeecccczzzzkkkkaaaacccchhhh....

KKaa¿¿ddyy     ll ooss     ttoo     aattrraakkccyyjjnnaa     nn iieessppooddzziiaannkkaa!!

zzaapprraasszzaajj¹¹    ddoo    wwzziiêêcciiaa    uuddzziiaa³³uu

ww    ccoorroocczznnyymm    kkoonnkkuurrssiiee    

zz    ookkaazzjj ii     DDnniiaa    ZZaakkoocchhaannyycchh

ZZZZaaaakkkk³³³³aaaadddd    CCCCuuuukkkkiiiieeeerrrrnnnniiiicccczzzzoooo--PPPPiiiieeeekkkkaaaarrrrnnnniiiicccczzzzyyyy    SSSSttttaaaannnniiiissss³³³³aaaawwww    KKKKrrrryyyysssszzzzcccczzzzuuuukkkk    
oooorrrraaaazzzz    GGGGaaaazzzzeeeettttaaaa    CCCChhhhoooojjjjnnnnoooowwwwsssskkkkaaaa

Urokliwa  strona  zimy


