Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie
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Ich pierwszy miêdzynarodowy turniej
Przyjechali do Chojnowa po doœwiadczenie i nowe kontakty.
Zyskali, jak sami mówi¹, znacznie wiêcej.

Srebrny Krzy¿ Zas³ugi od Prezydenta

Chojnowskie misie Haribo zdobywaj¹ br¹z
Stworzyli „Komiks Misia Haribo” na Ogólnopolski Konkurs Plastyczny.

PZS w szachu!
Tytu³y niektórych zawodników budzi³y respekt. W ich grupie by³o trzech arcymistrzów, czterech mistrzów miêdzynarodowych, czterech mistrzów
FIDE, dwóch mistrzów krajowych i piêciu kandydatów na mistrza.

Liderzy Animacji Spo³ecznej
Spo³eczne Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i M³odzie¿y Specjalnej Troski w Chojnowie dzia³a od 18 lat.
W 1993 roku powo³a³ je do ¿ycia Stanis³aw Kryszczuk. Od 4 lat prezesem Stowarzyszenia jest Gra¿yna Prusik.
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Z prac wydzia³ów
Wydzia³ RG
* Dobiegaj¹ koñca prace przy adaptacji Domu
Schrama. Wiêkszoœæ pomieszczeñ jest ju¿
wyremontowana. Ostatnie z prac dotycz¹
uk³adania posadzki w sali balowej, monta¿u
ozdobnych balustrad na klatce schodowej i prac
wykoñczeniowych na parterze. Pozytywnie
przesz³y próby sprawdzenia instalacje centralnego ogrzewania, wentylacyjna i klimatyzacji.
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ul. Samorz¹dowej 4 A, B, C, w klatce nr B,
w Chojnowie (Zarz¹dzenie Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 24 listopada 2011 r.
Nr 124/2011).
3) w dniach od 22.11.2011 r. do 13.12.2011 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej, oznaczonej numerem dzia³ki 380/8 po³o¿onej
przy ul. Bielawskiej w Chojnowie, na rzecz
spó³ki TAURON Dystrybucja Spó³ka
Akcyjna z siedzib¹ w Krakowie - Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia
22 listopada 2011 r. Nr 121/2011.
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 03.01.2012 r.

Koncert Kolêd

Wykonawca powinien przekazaæ obiekt po
modernizacji pod koniec grudnia br.

Spo³eczne Ognisko Muzyczne w Chojnowie
serdecznie zaprasza na koncert kolêd w wykonaniu uczniów Ogniska.
20 grudnia br. godz.a 16.00. Sala Edukacyjna
Miejskiej Biblioteki Publicznej - Plac Zamkowy 2 (I piêtro).

Uwaga, ZUS ostrzega
* Prace przy rewitalizacji Rynku prowadzone
s¹ od kilku tygodni na terenie od ul. Chmielnej do ul. Niemcewicza. Budowana tu nowa
nawierzchnia z pewnoœci¹ zostanie oddana
jeszcze przed œwiêtami. Teren parkingu przygotowywany jest do u³o¿enia nawierzchni.
Jednoczeœnie trwaj¹ prace przy centralnym
skwerze.
* Rozpoczêto prace przy budowie oœwietlenia
drogowego w ul. Zielonej.

Wydzia³ GGiOŒ
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
/t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸn. zm./
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
tut. Urzêdu:
1) w dniach od 24.11.2011 r. do 15.12.2011 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w formie przetargu - lokal u¿ytkowy nr 1A, po³o¿ony w budynku przy
ul. Samorz¹dowej 4 A,B,C w Chojnowie
(Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 24 listopada 2011 r. Nr 123/2011).
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
05.01.2012 r.
2) w dniach od 24.11.2011 r. do 15.12.2011 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w formie przetargu - lokal mieszkalny nr 1, po³o¿ony w budynku przy
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Na terenie Oddzia³u ZUS w Legnicy pojawi³y siê osoby, które odwiedzaj¹ w domach
œwiadczeniobiorców, osoby starsze: emerytów i rencistów. Osoby te podaj¹ siê za pracowników ZUS i dane jakie uzyskuj¹ podczas takich wizyt wykorzystuj¹ w celu wy³udzenia pieniêdzy. W zwi¹zku z powy¿szym
informujemy, i¿ ¿adna osoba nie jest upowa¿niona przez ZUS do takich wizyt i ¿¹dania
ujawnienia jakichkolwiek danych. Je¿eli istnieje koniecznoœæ korekty lub uzupe³nienia
danych Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych
zawsze prosi - drog¹ listow¹ - o kontakt osobisty lub telefoniczny. Nigdy nie wysy³a do
œwiadczeniobiorców swoich pracowników.
Dlatego te¿ prosimy o szczególn¹ ostro¿noœæ,
nie podawanie ¿adnych informacji takim
osobom i zg³aszanie takiego faktu na policji
lub w placówce ZUS.

Listopadowe bazie
Czy¿by czeka³a nas grudniowa wiosna? Zdjêcie
kwitn¹cych bazi zrobiono w ostatnich dniach
listopada. Zakwit³y na Andrzejki. Jest szereg
przes³anek przyrodniczych, które wskazuj¹,
¿e na pocz¹tku II dekady grudnia nadejdzie

grudniowe lato i temperatury przekrocz¹
+10 stopni. Ten termiczny impuls mo¿e byæ
zabójczy dla roœlin, gdy¿ ruszy wegetacja.
I zamiast wieszaæ bombki na choinkach,
bêdziemy mogli wieszaæ je na kwitn¹cych
baziach - mówi autor zdjêcia Jerzy Kucharski.
BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
Pierwszy przetarg ustny ograniczony do
mieszkañców budynku przy ul. Legnickiej 28,
na najem lokalu u¿ytkowego:
gara¿u zlokalizowanego przy ul. Legnickiej 28
o powierzchni - 27,60 m2.
Przetarg ograniczony jest do mieszkañców budynku Nr 28 przy ul. Legnickiej w Chojnowie, posiadaj¹cych tytu³ prawny do lokalu,
poniewa¿ dzia³ka znajduje siê w podwórzu
budynku mieszkalnego Nr 28 przy ul. Legnickiej. Osoby zamierzaj¹ce uczestniczyæ
w przetargu powinny zg³osiæ pisemne uczestnictwo w przetargu w terminie do 30.11.2011r.
W sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie (pok. nr 6) z dopiskiem na kopercie
„Przetarg - gara¿ ul. Legnicka 28”.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa
w przetargu wywieszona zostanie na tablicy
og³oszeñ tut. Urzêdu w dniu 02.12.2011r.
Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu
najmu za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej, netto, wynosi 4,00 z³ + podatek VAT 23%.
Wadium - 30,00 z³.
Okres najmu - czas nieoznaczony.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 07.12.2011r.
o godz 10.00 w sali nr 11 znajduj¹cej siê
w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie,
pl. Zamkowy 1 - II piêtro.
W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby fizyczne,
je¿eli wp³ac¹ do kasy lub na konto Nr 39 8644
0000 0000 2121 2000 0050 Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
wadium (w pieni¹dzu) w terminie do dnia
05.12.2011r.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie
mniejszej ni¿ 0,50 z³.
Wp³acone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet op³at z tytu³u czynszu najmu,
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 najmu, najemca zobowi¹zany
bêdzie uiszczaæ nale¿ne podatki zwi¹zane
z wynajmowan¹ nieruchomoœci¹.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu
z uzasadnionej przyczyny.
Lokale mo¿na ogl¹daæ w dniach od 02.12.2011r.
do 06.12.2011r. w godz. 10.00 - 14.00.
Klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
ul. Drzyma³y 30, tel. 076 81 88 370, 371.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w pokoju
nr 13 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem
076 818-66-81. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa
dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie: bip.chojnow.net.pl

GAZETA CHOJNOWSKA NR 22/755

C
Ch
ho
o jj n
no
ow
ws
sk
k ii e
e

r
ro
oz
zm
ma
a ii t
to
oœ
œc
c ii

Koncertowy gotyk
3 grudnia w legnickim klubie „Spi¿arnia” zagoœci
rock gotycki. Polska ods³ona, pe³na niepowtarzalnych dŸwiêków i emocji. Zagraj¹ Art Rosis
(Zielona Góra), Desdemona z Polkowic i legnicki
Cabaret Grey. Pocz¹tek godz. 18. Cena biletów
w przedsprzeda¿y 25 z³ - do nabycia w naszym
Miejskim Oœrodku Kultury Sportu i Rekreacji.
W dniu koncertu bilet bêdzie kosztowa³ 30 z³.

Chojnów Liderem
68 (ze 170 zg³oszonych) gmin i powiatów
z ca³ej Polski odebra³o certyfikaty „Samorz¹dowy
Lider Edukacji” przyznane przez Fundacjê
Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wy¿szego.
W tej elitarnej grupie znalaz³ siê tak¿e Chojnów.
29 listopada w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie odby³a siê
uroczysta Gala Fina³owa I edycji konkursu
i programu certyfikacji.

- Ten zaszczytny tytu³ otrzyma³y samorz¹dy
realizuj¹ce samodzielnie lub we wspó³pracy
z partnerami spo³ecznymi ciekawe projekty
edukacyjne adresowane do uczniów, studentów, nauczycieli itp. oraz posiadaj¹ce znacz¹ce osi¹gniêcia w zakresie wspierania rozwoju naukowego, sportowego i kulturalnego
m³odzie¿y - mówi burmistrz Jan Serkies,
który osobiœcie odbiera³ cenn¹ statuetkê. Dodatkowym wyró¿nieniem dla naszego
miasta jest fakt, ¿e jesteœmy jednym z czterech
na Dolnym Œlasku nagrodzonych samorz¹dów.
O przyznaniu certyfikatu „Samorz¹dowy Lider
Edukacji” zdecydowa³o jury z³o¿one z wybitnych
przedstawicieli œwiata polskiej nauki, którzy
specjalizuj¹ siê w problematyce rozwoju systemu edukacji i promocji szkolnictwa.
Przewodniczy³ im prof. dr hab. Dariusz Rott.

Dy¿ury aptek
w niedziele i œwiêta
- grudzieñ 2011
1. Apteka ,,Pod S³oñcem”: tel. 076 81-88-452
2. Apteka ,,Salix”: tel. 076 81-88-301
11.12.11;
18.12.11;
3. Apteka ,,Melisa”: tel. 076 81-91-658
25.12.11;
4. Apteka ,,Farmed”: tel. 076 81-81-136
26.12.11;
5. Apteka ,,Stokrotka”:
04.12.11;
6. Apteka Intermarche:
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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Przeprosiny

“Mo¿na odejœæ na zawsze
i byæ zawsze blisko”
ks. Jan Twardowski

Pracownicy Urzêdu
Pocztowego Chojnów 1
przepraszaj¹ Pani¹
Ma³gorzatê Ko³odziejczyk
za nieprzyjemn¹ sytuacjê,
która mia³a miejsce
w naszym urzêdzie
3.10.2011r.

Serdeczne podziêkowania przekazujemy
wszystkim uczestnikom ceremonii
pogrzebowej naszej kochanej:
mamy, babci, teœciowej i prababci

œp. Matyldy Giersok
Dziêkujemy tym, od których otrzymaliœmy
wsparcie i otuchê.
Rodzina
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Na XIII Sesji
listopadowych obradach chojnowskich rajców uczestniczy³ niecodzienny
goœæ. Tego dnia nasze miasto odwiedzi³ Pose³ na Sejm RP Robert Kropiwnicki. W³adze miasta w imieniu samorz¹du
z³o¿y³y Pos³owi gratulacje z tytu³u wygranych wyborów i wyrazi³y nadziejê na kontynuacjê dotychczasowej wspó³pracy i dalsze
wspieranie lokalnych dzia³añ.

W

- Jednym z moich celów jest œcis³a wspó³praca
z samorz¹dami - powiedzia³ R. Kropiwnicki.
- Jestem otwarty na postulaty i zajmê siê
ka¿d¹ spraw¹ s³u¿¹c¹ rozwojowi naszego
regionu.
Pose³ R. Kropiwnicki - dr nauk prawnych jest cz³onkiem Komisji Odpowiedzialnoœci
Konstytucyjnej oraz Komisji Sprawiedliwoœci
i Praw Cz³owieka. Jako aktywny dzia³acz
spo³eczny doskonale zna i rozumie potrzeby
ró¿nych œrodowisk, jest tak¿e lokalnym patriot¹
mocno zwi¹zanym z Ziemi¹ Legnick¹.
Wygrane wybory, to dowód zaufania i spo³ecznego poparcia - w tegorocznych wyborach
do Sejmu R. Kropiwnicki otrzyma³ 6029 g³osów.

Wiod¹cym tematem trzynastej sesji by³o bezpieczeñstwo. O stanie bezpieczeñstwa w mieœcie
mówi³ z-ca Komendanta Miejskiego Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej st. kpt. Zdzis³aw Sokó³ oraz
Komendant Komisariatu Policji w Chojnowie
podinsp. Przemys³aw Kozio³.

W Chojnowie od stycznia do 23 listopada odnotowano 87 po¿arów i 109 miejscowych zagro¿eñ czyli zdarzeñ nie bêd¹cych po¿arami. By³y
te¿ trzy fa³szywe alarmy. Komendant podkreœli³ wzorow¹ wspó³pracê z samorz¹dem,
m.in. dziêki której chojnowska jednostka zalicza siê do dobrze wyposa¿onej w sprzêt ratowniczo-gaœniczy.
Statystykê przestêpczoœci odnotowan¹ w chojnowskim komisariacie poprzedzi³a informacja o zmianach kadrowych w jednostce.
W lipcu dotychczasowego komendanta KP
Chojnów awansowano na z-cê komendanta
miejskiego w Legnicy. Jego miejsce zaj¹³
Przemys³aw Kozio³, który na swojego zastêpcê
desygnowa³ dotychczasowego kierownika rewiru
dzielnicowych asp. Tomasza Jagielskiego.

Dowództwo nad dzielnicowymi przejê³a
asp. Anna Mazurek.
Przedstawiona przez komendanta informacja
o stanie bezpieczeñstwa dotyczy³a trzech
kwarta³ów bie¿¹cego roku.
W ogólnej ocenie zaobserwowano spadek
przestêpczoœci na terenie naszego miasta.
W tym roku zaistnia³y 254 przestêpstwa, w roku
minionym by³o ich o 22 wiêcej. Wykrywalnoœæ tych przestêpstw oszacowano na 83,5%.
Zatrzymano 256 sprawców na gor¹cym
uczynku, w tym 124 w sprawach kryminalnych
i 132 nietrzeŸwych. W ci¹gu tego okresu
zatrzymano tak¿e 61 osób poszukiwanych
celem osadzenia w zak³adzie karnym b¹dŸ
areszcie œledczym. Mieliœmy 16 wypadków
i 94 kolizje. Za³o¿ono 18 Niebieskich kart,
odnotowano blisko 2100 interwencji. Czas
reakcji policji na zg³aszane zdarzenia wyliczono
na 5 min 37 sekund.
Komendant, podobnie jak jego przedmówca
podkreœla³ wsparcie w³adz miasta i wzorow¹
wspó³pracê z samorz¹dem.
opr. eg

Sprawozdanie 7/2011 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa
w okresie od dnia 29 wrzeœnia 2011 r. do dnia 23 listopada 2011 r.
Z zakresu Wydzia³u Rozwoju
Gospodarczego, m.in.:
1. Kontynuowana jest rewitalizacja Rynku.
Wykonawca prowadzi prace przy budowie nawierzchni ulicy Grottgera, Rynek od. ul. Chmielnej do ul. Niemcewicza.
2. Trwaj¹ prace przy adaptacji Domu Schrama
na Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.
3. Zakoñczono i odebrano budowê sieci wodnokanalizacyjnej w rejonie ulic: Asnyka, Po³udniowa, Z³otoryjska.
4. Rozstrzygniêto przetarg nieograniczony
i podpisano umowê na budowê oœwietlenia
drogowego w ul. Zielonej (droga wojewódzka).
5. Przeprowadzono prace remontowe na Cmentarzu Komunalnym (m.in. utwardzono niektóre alejki, naprawiono schody przy podjeŸdzie na cmentarz).
6. Zabudowano kostk¹ granitow¹ przekopy powsta³e po awariach wodno-kanalizacyjnych
w nawierzchni ulic: Okrzei, ¯eromskiego, Tkackiej, Katedralnej, Wolnoœci, Akacjowej i Reja.
7. Odtworzono nawierzchnie chodników po
robotach zwi¹zanych z rewitalizacj¹ Rynku
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na ulicach: Konarskiego, Wolnoœci, Moniuszki
i D¹browskiego.
8. Zakoñczono realizacjê umów z Powiatowym
Urzêdem Pracy na zatrudnienie: 6 meliorantów i roboty konserwacyjne rowów melioracyjnych, 4 konserwatorów terenów zielonych
i prac zwi¹zanych z utrzymaniem zieleni nie
objêtych przetargiem, 7 pracowników interwencyjnych (w tym 5 robotników gospodarczych, ratownik i pracownik biurowy).
9. Zakupiono 1,5 tony masy asfaltowej na zimno
przeznaczonej do awaryjnego uzupe³niania
ubytków w jezdniach.
10. Zakupiono materia³y do zimowego utrzymania dróg miejskich - 100 ton piasku i 75 ton
soli drogowej.
11. Wbudowano krawê¿niki i wykonano podbudowê z kamienia drogowego odcinka ul. Solskiego.
Z zakresu Wydzia³u Gospodarki
Gruntami i Ochrony Œrodowiska, m.in.:
1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej:
* pomieszczenia nie spe³niaj¹ce wymogów
samodzielnego lokalu mieszkalnego po³o¿one
w budynku przy ul.Witosa 9 na poprawê warun-

ków zagospodarowania nieruchomoœci przyleg³ej stanowi¹cej lokal mieszkalny za kwotê
21.000 z³.,
* na rzecz najemców 11 lokali mieszkalnych
przy zastosowaniu 92% i 95 % bonifikaty na
³¹czn¹ kwotê 64.338 z³.
2. Przeprowadzono przetargi nieograniczone na:
* sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej gara¿em
przy ul. Witosa 5 zakoñczony wy³onieniem
nabywcy za cenê 9.300 z³.,
* sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanej,
po³o¿onej przy ul. Chmielnej, oznaczonej
numerem geodezyjnym 460/5 - zakoñczony
wynikiem negatywnym,
* sprzeda¿ dzia³ek pod zabudowê jednorodzinn¹ przy ul. Rejtana, Boles³awieckiej,
D³ugosza - zakoñczone wynikiem negatywnym,
* sprzeda¿ lokalu mieszkalnego przy ul. Samorz¹dowej 4B - zakoñczony wynikiem negatywnym,
* sprzeda¿ dzia³ek pod budowê gara¿y przy
ul. Zielonej i ul. Parkowej - zakoñczone wynikiem
negatywnym,
* sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego przy ul. Drzyma³y 4 - zakoñczony wynikiem negatywnym,
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Na XIII Sesji
* sprzeda¿ dzia³ki pod zabudowê jednorodzinn¹ przy ul. D¹browskiego - zakoñczony
wy³onieniem nabywcy za cenê 48.480 z³.,
* na sprzeda¿ dzia³ki pod zabudowê jednorodzinn¹ przy ul. Witosa - zakoñczony wy³onieniem nabywcy za cenê 65.650 z³.
3. Przygotowano i podano do publicznej wiadomoœci w “Gazecie Chojnowskiej” og³oszenie
o przetargu na dzier¿awê terenu z przeznaczeniem na prowadzenie dzia³alnoœci handlowej
na targowisku miejskim przy ul. Grodzkiej.
4. Z³o¿ono wniosek do Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego o udzielenie dotacji
na dofinansowanie prac konserwatorsko remontowych wnêtrza Baszty Tkaczy dla
potrzeb muzealnictwa.
5. Opracowano wniosek o pozyskanie funduszy
z Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa
Dolnoœl¹skiego na zadanie pt. “Modernizacja
i konserwacja rowu melioracyjnego - melioracje szczegó³owe, rów KS”, w wyniku którego
otrzymano dotacjê w wysokoœci 38.400 z³.
Podpisano umowê na konserwacjê rowu
i przebudowê przepustu w obrêbie 1 miasta,
z wykorzystaniem otrzymanej dotacji.
6. Wydano 4 decyzje na przekszta³cenie prawa
u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci

na rzecz osób fizycznych na kwotê 3.811,70 z³.
7. Z zakresu nadzoru nad gospodark¹ drzewostanem:
* wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie
zagra¿aj¹cego drzewa gatunku modrzew przy
ul. Solskiego dla osoby fizycznej z obowi¹zkiem
nasadzenia 2 szt.,
* wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie
uschniêtego drzewa gatunku lipa przy ul. Parkowej dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad, z obowi¹zkiem nasadzenia 2 szt.
* wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie
7 szt. drzew gatunku wierzba z koryta rzeki
Skory oraz dwóch uschniêtych drzew gatunku
klon i topola przy ul.Grodzkiej dla Dolnoœl¹skiego Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
Oddzia³ w Legnicy,
* wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie zagra¿aj¹cego drzewa gat. jesion przy ul. Kiliñskiego dla Chojnowskiego Zak³adu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie.

UCHWA£A NR XIII/59/11
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 24 listopada 2011r.
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych na rok 2012.

wycieczki, zajêcia sportowe, konkursy, pó³kolonie).
5) umieszczanie w „Gazecie Chojnowskiej” publikacji
dot. tej dzia³alnoœci.
2. Wspomaganie dzia³alnoœci prowadzonej przez
instytucje, stowarzyszenia i osoby fizyczne, s³u¿¹cej
rozwi¹zywaniu problemów alkoholowych poprzez:
1) wspieranie i dofinansowywanie kosztów terapii
mieszkañców miasta Chojnowa, prowadzonych przez
podmioty zajmuj¹ce siê statutowo rozwi¹zywaniem
problemów alkoholowych,
2) wspó³pracê z podmiotami realizuj¹cymi programy
terapeutyczne i profilaktyczne.
3. Zwiêkszanie dostêpnoœci terapeutycznej i informacji dla osób uzale¿nionych oraz udzielanie rodzinom, w których wystêpuj¹ problemy alkoholowe
i problemy przemocy domowej, pomocy psychospo³ecznej i prawnej poprzez:
1) doskonalenie systemu przeciwdzia³ania przemocy
w rodzinie,
2) finansowanie pomocy prawnej,
3) wspieranie dzia³alnoœci œrodowisk wzajemnej pomocy,
4) prowadzenie punktu konsultacyjnego,
5) finansowanie terapii grupowej dla osób wspó³uzale¿nionych,
6) zakup i dystrybucjê materia³ów informacyjnoedukacyjnych,
7) finansowanie szkoleñ z zakresu profilaktyki
alkoholowej,
8) wszczynanie postêpowañ przygotowawczych
do s¹du w sprawach o orzeczenie obowi¹zku poddania siê leczeniu odwykowemu,
9) publikowanie w prasie artyku³ów zwi¹zanych
z profilaktyk¹ uzale¿nieñ.
4. Podejmowanie interwencji w zwi¹zku z naruszeniem przepisów okreœlonych w art. 131 i art. 15
ustawy poprzez zg³aszanie policji i prokuraturze
wszelkich stwierdzonych naruszeñ prawa.
5. Finansowanie inwestycji oraz zakupu materia³ów
i sprzêtu niezbêdnych do realizacji celów Programu.
6. Wydawanie opinii, dla organu zezwalaj¹cego
na sprzeda¿ alkoholu, oraz prowadzenie kontroli
przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu. § 4.1. Realizacja

(podstawa prawna) Rada Miejska Cho jnowa
uchwala, co nastêpuje:
§ 1. Uchwala Miejski Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na 2012r.,
zwany dalej „Programem”.
§ 2. Celem Programu jest w szczególnosci:
1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów
alkoholowych na terenie miasta.
2. Zmniejszanie rozmiaru problemów alkoholowych
aktualnie wystêpuj¹cych.
3. Zwiêkszanie skutecznoœci radzenia sobie z problemami alkoholowymi.
4. Zmniejszanie iloœci patologicznych zachowañ
spowodowanych nadu¿ywaniem alkoholu.
5. Zmniejszanie degradacji psychofizycznych osób
uzale¿nionych.
6. Promowanie w³aœciwych postaw spo³ecznych.
§ 3. Ustala sie nastepujace zadania Programu oraz
sposoby ich realizacji:
1. Prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoœci informacyjnej i edukacyjnej wp³ywaj¹cej na postawy
i umiejêtnoœci wa¿ne dla zdrowia i trzeŸwoœci,
w szczególnoœci wœród dzieci i m³odzie¿y poprzez:
1) organizowanie i finansowanie szkolnych programów profilaktycznych,
2) systematyczne prowadzenie zajêæ edukacyjnoinformacyjnych i warsztatowych dotycz¹cych problemów uzale¿nienia od alkoholu, nikotyny oraz problemów przemocy i agresji,
3) prowadzenie i finansowanie grupy terapeutycznej
oraz realizowanie w niej programów opiekuñczoprofilaktycznych i edukacyjnych,
4) organizowanie i finansowanie form spêdzania
czasu wolnego dla dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym, zawieraj¹cych elementy profilaktyki
uzale¿nieñ (m.in. kolonie, obozy, imprezy plenerowe,
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Z zakresu Wydzia³u Spraw
Obywatelskich, m.in.:
1. Dodatki mieszkaniowe:
* przyjêto 103 wnioski o przyznanie dodatku
mieszkaniowego,

* rozpatrzono 106 wniosków, przyznaj¹c
dodatki mieszkaniowe na kwotê 16.174,98z³,
(wydano 101 decyzji pozytywnych i 5 decyzji
negatywnych).
* za miesi¹c X i XI 2011 wyp³acono dodatki
mieszkaniowe na kwotê 93.156,33z³.
2. Dowody osobiste:
* przyjêto 155 wniosków,
* wydano 162 dowody osobiste.
Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego, m.in.:
1. Wydano:
* 20 decyzji administracyjnych,
* 1 zaœwiadczenie do zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego za granic¹,
* 4 zaœwiadczenia do œlubu konkordatowego.
2. Sporz¹dzono:
* 4 akty urodzenia, 21 aktów ma³¿eñstwa,
21 aktów zgonu.
3. Za³atwiono 158 spraw z biurem ewidencji
ludnoœci i USC, 191 wniosków o wydanie
odpisów z akt stanu cywilnego.
4. Sprawdzono oko³o 130 wniosków o wydanie
dowodu osobistego.
5. Wys³ano 2 wnioski do Prezydenta RP o nadanie
medalu za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie.

Programu nast¹pi poprzez:
1) wybór ofert, wniosków dotycz¹cych programów
profilaktycznych, edukacyjno-rozwojowych,
rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych itp.,
2) zlecenia.
2. Zadania programowe realizowane bêd¹ m.in. we
wspó³pracy z:
1) placówkami oœwiatowo-wychowawczymi i kulturalnymi,
2) placówkami pomocy spo³ecznej i s³u¿by zdrowia,
3) organizacjami sportowymi,
4) Koœcio³em Katolickim, innymi koœcio³ami i zwi¹zkami wyznaniowymi,
5) punktem konsultacyjnym,
6) organizacjami spo³ecznymi.
§ 5. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady wynagradzania
cz³onków Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych:
1. Wynagrodzenie cz³onka Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych ustala siê
jako 10% najni¿szego wynagrodzenia pracowników,
okreœlonego przez Ustawê z dnia 10 paŸdziernika
2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracê
(Dz.U. Nr 200, poz. 1679 z póŸn.zm.), zarówno za
udzia³ w posiedzeniu Komisji jak i w posiedzeniu
zespo³u zadaniowego.
2. Wynagrodzenie wyp³acane bêdzie na podstawie
„Listy wynagrodzeñ” z zastrze¿eniem, ¿e za posiedzenie Komisji i zespo³u zadaniowego odbyte w jednym dniu mo¿e byæ wyp³acone tylko jedno wynagrodzenie.
3. Od naliczonego wynagrodzenia pobierany jest
podatek dochodowy od osób fizycznych.
§ 6. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta Chojnowa.
§ 7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia
z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2012r.

§ 8. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
i w Gazecie Chojnowskiej.
Przewodniczacy Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroñski
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Œwiatowy Dzieñ Walki z Cukrzyc¹

D

ata urodzin sir Fredericka Granta Bantinga - kanadyjskiego
fizjologa, odkrywcy insuliny i laureata Nagrody Nobla, pos³u¿y³a
za wyznacznik dorocznego Œwiatowego Dnia Walki z Cukrzyc¹,
który przypada na 14 listopada.
Obchodzone od 20 lat œwiêto ma na celu zwiêkszenie œwiadomoœci
szerokich krêgów spo³eczeñstwa odnoœnie przyczyn, objawów,
sposobu leczenia i powik³añ zwi¹zanych z cukrzyc¹. Œwiatowy Dzieñ
Walki z Cukrzyc¹ przypomina, ¿e liczba przypadków cukrzycy wzrasta
i nadal bêdzie wzrastaæ, o ile nie zostan¹ podjête natychmiastowe
dzia³ania prewencyjne.
W Chojnowie, od 27 lat prê¿nie dzia³a terenowe ko³o Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Cz³onkowie ko³a, swój dzieñ œwiêtowali
16 listopada. Dziêki ¿yczliwoœci dyrekcji Niebieskiego Parasola, diabetycy i ich goœcie mogli uczestniczyæ we Mszy œw. w intencji osób
z cukrzyc¹, celebrowan¹ w kaplicy oœrodka przez ks. Marka Osmulskiego.
Œwiêtowanie mia³o te¿ swoj¹ oprawê artystyczn¹. Chórzyœci Szko³y
Podstawowej nr 4 dali tu koncert znanych, melodyjnych piosenek
wprowadzaj¹c œwiêtuj¹cych w uroczysty klimat. Tu¿ przed nieoficjaln¹
czêœci¹ spotkania o „Cukrzycy w Polsce i na œwiecie” mówi³a dr Maria
Dziura, która od lat jest medycznym konsultantem chojnowskich diabetyków i wspiera ich bezinteresownie w ró¿ny sposób.
Spotkanie cukrzyków, tym razem mia³o charakter towarzyski. Chojnowskie Ko³o na co dzieñ jednak zajmuje siê g³ównie sprawami
swoich cz³onków wspieraj¹c ich merytorycznie i rzeczowo. Za³o¿eniem jest te¿ szeroko pojêta profilaktyka.
- Z cukrzyc¹ mo¿na ¿yæ i w pe³ni cieszyæ siê ¿yciem - mówi prezes
chojnowskiego Ko³a Stefania Wolska. - Nieleczona jednak prowadzi
do powa¿nych powik³añ, a w konsekwencji tego do œmierci. Miliony osób
na œwiecie nie wie nawet, ¿e ma cukrzycê, ci z kolei, którzy dowiaduj¹
siê nagle, s¹ przera¿eni. Nasz¹ rol¹ jest m.in. edukowanie tych, których
œwiadomoœæ w tej kwestii jest niewielka i pomoc w walce z t¹ chorob¹.
Cukrzyca to choroba cywilizacyjna. W coraz wiêkszym stopniu dotyka
rozwiniête spo³eczeñstwa. W Polsce cierpi na ni¹ oko³o dwóch milionów
osób, ale tylko u po³owy chorych zdiagnozowano cukrzycê i podjêto

leczenie. Przewidywania Œwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO)
wskazuj¹, i¿ do 2030 roku choroba ta dotknie ponad 366 milionów
osób na ca³ym œwiecie przybieraj¹c wymiar epidemii.
eg

Srebrny Krzy¿ Zas³ugi od Prezydenta
Kilka dni póŸniej, prezes chojnowskiego Ko³a Stefania Wolska
uczestniczy³a w niecodziennej uroczystoœci. Na wniosek Zarz¹du
G³ównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Prezydent RP
Bronis³aw Komorowski odznaczy³ j¹ Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi.
Uroczystoœæ mia³a miejsce 19 listopada w siedzibie starostwa w Sieradzu,
podczas obchodów g³ównych Œwiatowego Dnia Walki z Cukrzyc¹.
Wed³ug ustawy z 1992, Krzy¿ Zas³ugi jest nagrod¹ dla osób, które
po³o¿y³y zas³ugi dla Pañstwa lub obywateli spe³niaj¹c czyny
przekraczaj¹ce zakres ich zwyk³ych obowi¹zków, a przynosz¹ce
znaczn¹ korzyœæ Pañstwu lub obywatelom. Mo¿e byæ nadany tak¿e za
ofiarn¹ dzia³alnoœæ publiczn¹, ofiarne niesienie pomocy oraz dzia³alnoœæ
charytatywn¹. Pani Stefania od kilkudziesiêciu lat dzia³a wœród diabetyków, anga¿uje siê tak¿e w dzia³alnoœæ spo³eczn¹ na innych p³aszczyznach w naszym lokalnym œrodowisku. Odznaczenie zatem jak
najbardziej zas³u¿one. Gratulujemy.
eg

Zaproszenie od ks. Andrzeja
W miniony poniedzia³ek w naszej redakcyjnej
skrzynce pocztowej znaleŸliœmy mi³¹ wiadomoœæ od ks. Andrzeja Józefów, który od pewnego czasu pe³ni sw¹ pastersk¹ s³u¿bê w Uzbekistanie. Pozdrawiaj¹c nasz¹ redakcjê zaprosi³
na parafialn¹ stronê internetow¹, któr¹ sam
tworzy pragn¹c dzieliæ siê z przyjació³mi
swoj¹ misj¹ i codziennym ¿yciem.
Na stronie g³ównej zamiast wstêpu napisa³ Ktoœ powiedzia³: ”Wyjechaæ to trochê umrzeæ”.
Ufam jednak, ¿e dla przyjaŸni nie wa¿ne s¹ kilometry i mimo, ¿e jesteœmy tak daleko, duchowo
mo¿emy byæ razem. Chcia³bym dzieliæ siê
tym, czym ¿yjê. Po to te¿ powstaje ta strona.
Liczê tak¿e na wszelkie sugestie i czekam na
wiadomoœci z Ojczyzny. Bêd¹c daleko od
domu, uœwiadamiam sobie jak wa¿na jest
modlitwa i wsparcie przyjació³. Gdyby nie to,
chyba nigdy bym siê nie zdecydowa³ na wyjazd.
Dziêkujê za pamiêæ i proszê o modlitwê.
Adres strony podajemy zatem wszystkim
przyjacio³om ks. Andrzeja (a w Chojnowie
ma ich wielu) i zapraszamy w jego imieniu
do odwiedzin. Z pewnoœci¹ siê ucieszy
www.adgentes.eu
eg
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Liderzy Animacji Spo³ecznej
Spo³ecznego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i M³odzie¿y w Chojnowie
Rozpoczynaj¹c od tego numeru Gazety chojnowskiej
proponujemy Pañstwu nowy cykl pn. „Liderzy Animacji
Spo³ecznej” czyli LAS. Pod t¹ nazw¹ kryj¹ siê dziesi¹tki osób, które w ró¿ny sposób, na ró¿nych p³aszczyznach pracuj¹ bezinteresownie na rzecz naszej
lokalnej spo³ecznoœci. Niewiele osób wie, ¿e w Chojnowie dzia³a oko³o 20 zwi¹zków, stowarzyszeñ, kó³,
a przy jednostkach samorz¹dowych i placówkach
oœwiatowych dodatkowo kluby, sekcje, itp., które
niemal w ka¿dej dziedzinie ¿ycia staraj¹ siê wspieraæ,
rozwijaæ i animowaæ naszych mieszkañców. Chcemy
przez ten cykl przybli¿yæ dzia³alnoœæ, sukcesy, zamierzenia tych organizacji i daæ jednoczeœnie mo¿liwoœæ
zainteresowanym poznania i kontaktu z wybran¹
jednostk¹.
W pierwszej ods³onie cyklu prezentujemy dzia³ania Spo³ecznego
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i M³odzie¿y Specjalnej Troski
w Chojnowie.
Stowarzyszenie dzia³a od 18 lat. W 1993 roku powo³a³ je do ¿ycia
Stanis³aw Kryszczuk. Dziêki jego zabiegom wkrótce uruchomiono
klasê integracyjn¹ przy Szkole Podstawowej nr 4, potem w Gimnazjum nr 2. Niepe³nosprawne dzieci zaczê³y systematycznie korzystaæ
z zajêæ z logoped¹, muzykoterapii, masa¿y, a nawet hipoterapii.
- Te dzia³ania mocno wspierali nie tylko cz³onkowie stowarzyszenia mówi Stanis³aw Kryszczuk. - Wiele zawdziêczamy ówczesnemu dyrektorowi SP4 Andrzejowi Przybyszowi, obecnemu radnemu Maciejowi
Cieœli, a tak¿e naszemu burmistrzowi. Kilka lat temu dziêki porozumieniu w³adz miasta, które przekaza³y nam lokal, w³adzom powiatu,
które przekaza³y œrodki finansowe i mojemu osobistemu zaanga¿owaniu uda³o siê uruchomiæ Warsztat Terapii Zajêciowej. W placówce,
niepe³nosprawni, którzy ukoñczyli 18 rok ¿ycia zdobywaj¹ wiedzê
praktyczn¹ ucz¹c siê kilku zawodów i praktycznego ¿ycia w spo³eczeñstwie.
Wczeœniej brakowa³o tego typu placówki w naszym mieœcie.
Od 4 lat prezesem Stowarzyszenia jest Gra¿yna Prusik, która stara siê
kontynuowaæ za³o¿enia organizacji.
- Obecnie mamy pod opiek¹ 21 dzieci z ró¿nymi schorzeniami - m.in. pora¿eniem mózgowym, Zespo³em Dawna, pora¿eniem splotu barkowego
- wyjaœnia pani prezes. - Borykamy siê z wieloma problemami,
g³ównym naszym celem jednak jest zapewnienie dzieciom cyklicznej
rehabilitacji. Nasze dzia³ania skupiaj¹ siê zatem na pozyskiwaniu
z ro¿nych Ÿróde³ pieniêdzy na statutowe zadania. Kilka tygodni temu
otrzymaliœmy niebagateln¹ sumê 10.000 z³ przekazan¹ nam przez
Fundacjê „Rosa” z Wroc³awia. Dziêki tym œrodkom nasze dzieci maj¹
szansê na kolejne sukcesy w swoich zmaganiach o lepsze ¿ycie. W³¹czyliœmy
siê tak¿e w unijny projekt pn. „Partnerstwa na rzecz rozwoju”, który
jest dla nas szans¹ na integracjê z innymi podmiotami dzia³aj¹cymi
w mieœcie, a tak¿e mo¿liwoœci¹ wsparcia z ich strony. W ramach tego
projektu uczestniczyliœmy w tworzeniu strategii rozwoju miasta i naszym
celem jest m.in. utworzenie, Centrum Integracji Spo³ecznej, które poz
woli³oby niepe³nosprawnym mieszkañcom Chojnowa i okolic w pe³ni
uczestniczyæ w ¿yciu miasta i gminy.

Tartak w Zamienicach
- Henryk Szapowa³
oferuje:

* najtañsze w regionie wiêŸby dachowe + ³aty
* podbitki dachowe
* pod³ogê (such¹)
* us³ugowe suszenie drewna
* drewno opa³owe i kominkowe
* tarcica iglasta i liœciasta
* stemple budowlane
* impregnacja zanurzeniowa
Kontakt : 0660-418-596
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Stowarzyszenie ma swoj¹ siedzibê w niewielkim pomieszczeniu na
terenie SP4. Dziêki bezinteresownemu zaanga¿owaniu fizjoterapeuty
£ukasza Ptaka oraz terapeutki Doroty Klimas sala zosta³a odnowiona,
rodzice natomiast sukcesywnie wyposa¿aj¹ j¹ w pomoce i sprzêty
konieczne do prowadzenia zajêæ terapeutycznych.
W przypadku tego typu organizacji niebagatelna jest te¿ grupa wsparcia.
Cz³onkowie wiele zyskuj¹ spotykaj¹c siê, dyskutuj¹c o swoich problemach z ludŸmi, którzy je rozumiej¹. Ka¿dy mo¿e tu liczyæ na pomoc
i podporê psychiczn¹. Poza tym zaanga¿owanie w dzia³alnoœæ stowarzyszenia, to dla wielu z nich odskocznia i mo¿liwoœæ zrobienia
czegoœ konstruktywnego. Zabawy Miko³ajkowe, Dzieñ Dziecka, koncerty charytatywne, kiermasze - to integruje, zbli¿a i mobilizuje.
- Marzy nam siê utworzenie domu dziennego pobytu dla naszych pociech
- mówi prezes G. Prusik. - Taka placówka rozwi¹za³aby wiele problemów i zdecydowanie pomog³aby nam, rodzicom w codziennych zmaganiach. Mamy œwiadomoœæ, ¿e to cel trudny do osi¹gniêcia, ale przecie¿ nie nierealny. Mamy w sobie wielkie pok³ady energii - tego ucz¹
nas nasze dzieci - dlatego wierzê, ¿e kiedyœ nam siê to uda.
eg
W imieniu wszystkich dzieci oraz doros³ych cz³onków Stowarzyszenia chcielibyœmy gor¹co podziêkowaæ panu Prezesowi Fundacji
„ROSA”- Bohdanowi Pecuszka za okazane serce i pomoc. Podziêkowania
tak¿e kierujemy do pana Zbigniewa Halikowskiego za wsparcie
w naszych staraniach. Mamy nadziejê, ¿e znajd¹ siê wœród Was naœladowcy Fundacji „ROSA”, którzy wespr¹ nasze dzieci dobrym sercem
i pomoc¹ finansow¹. Bêdziemy wszystkim ogromnie wdziêczni.
SSPDiM

Podziêkowania
UUU

Za poœrednictwem Gazety Chojnowskiej
mieszkañcy bloku przy ul. Piotra Skargi 12 i 14
dziêkuj¹ wicestaroœcie Lilii Walasek za pomoc
w przyœpieszeniu procedur zwi¹zanych z zainstalowaniem ogrzewania gazowego.
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PZS w szachu!
- rozgrywki szachowe
w Powiatowym Zespole Szkó³
zachy, zwane królewsk¹ gr¹, wywodz¹
siê z Indii. Pierwsze partie rozgrywano
ju¿ w VI wieku naszej ery. Z Indii trafi³y do Persji, a po podbiciu kraju przez Arabów
ich znajomoœæ przeszczepiono na tereny
Europy, a potem ca³ego œwiata. Dziêki podbojom i podró¿om ludzi z odleg³ej przesz³oœci mog³y one te¿ zawitaæ do Chojnowa.
19 listopada w hali Powiatowego Zespo³u
Szkó³ w Chojnowie przy ulicy Matejki odby³
siê I Otwarty Turniej Szachowy o Puchar
Starosty Powiatu Legnickiego. By³ to jednodniowy turniej szachów szybkich, kategorii
OPEN, grany systemem szwajcarskim, 9 rund
po 15 minut na ka¿dego zawodnika. Nie jest
to pierwsza ciekawa inicjatywa podejmowana
przez nauczycieli i pracowników PZS. Szeœædziesiêcioletnia historia szkó³, wchodz¹cych
dziœ w sk³ad Powiatowego Zespo³u, obfitowa³a w przedsiêwziêcia naukowe, kulturalne, sportowe. Anga¿uj¹ one nie tylko
kadrê nauczycielsk¹ i uczniów, ale tak¿e
spo³ecznoœæ miasta, gminy, powiatu. Placówka ta od lat podejmuje dzia³ania, których
celem jest aktywizacja lokalnego œrodowiska,
popularyzacja ciekawych form spêdzania
wolnego czasu oraz promocja miasta i szko³y.
Organizatorzy maj¹ nadziejê, ¿e turniej,
któremu przyœwieca³o has³o 64 pola to granica
wszechœwiata, uda siê uj¹æ w ramy corocznych, cyklicznych spotkañ. Liczba tegorocznych uczestników zaskoczy³a - do konkurencji szachowych stanê³o 110 zawodników,
z których najm³odszy to rocznik 2004, a najstarszy 1933. Odwiedzili nas goœcie z innych
krajów - Ukrainy i Niemiec. Ciekawostk¹
jest, ¿e z Langen, pod opiek¹ trenera przyby³a
grupa uczniów, którzy uczestnicz¹
w eksperymentalnym programie, ³¹cz¹cym
edukacjê szkol-n¹ z nauk¹ gry w szachy.
Tytu³y niektórych zawodników budzi³y respekt.
W ich grupie by³o trzech arcymistrzów
(w tym jedna kobieta), czterech mistrzów
miêdzynarodowych, czterech mistrzów FIDE,
dwóch mistrzów krajowych i piêciu kandydatów na mistrza. Jedno jest niew¹tpliwie
piêkne w szachach - s³abszy zawodnik mo¿e
zagraæ z silniejszym, podpatruj¹c mistrza
i ucz¹c siê od niego.
Pomys³odawc¹ organizacji rozgrywek jest
nauczyciel wychowania fizycznego w PZS,
pan Jacek Najduk, który swoj¹ pasj¹ zara¿a
uczniów, a podczas ró¿norodnych imprez
rozgrywa symultany szachowe. Do pomys³u
przekona³ innych, przede wszystkim w³adze
Starostwa Powiatowego w Legnicy, dyrekcjê
i nauczycieli PZS, a dziêki ich zaanga¿owaniu i pracy uda³o siê pozyskaæ wielu sponsorów,
w tym wsparcie Fundacji Polska MiedŸ, która
ufundowa³a nagrody we wszystkich kategoriach.
I tak, kilkanaœcie minut po dziesi¹tej, zawodnicy w pe³nej gotowoœci mogli przyst¹piæ do
rywalizacji. Arbiter turnieju, pan Rafa³ Siwik,
przypomnia³ harmonogram i regulamin
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rozgrywek oraz wyjaœni³ zasady rozstrzygania kwestii spornych. Teraz nadszed³ czas na
pierwszy ruch szachistów.
Ciekawe jest, ¿e mimo tak du¿ej liczby
uczestników w hali panowa³a cisza, spokój,
skupienie, planowanie i przesuniêcia figur na
polach szachownicy. Nie ma tak typowych
dla rozgrywek sportowych pokrzykiwañ i g³oœnego aplauzu. Kibicowanie przyjmuje formê
obserwacji ruchów szachistów. Niektóre
pojedynki budzi³y szczególne zainteresowanie, a stolik szachowych rywali otacza³ wianuszek kibiców.
Turniej zakoñczy³ siê oko³o godziny 16. Jeszcze
kika minut nerwowego oczekiwania i mo¿na
by³o og³osiæ wyniki:
I miejsce - Micha³ Luch (WSB Wroc³aw)
II miejsce - Petr Golubka (Ukraina)
III miejsce - Bartosz Siembab (UKS Giecek
Radków)
W kategorii „Najlepsza Kobieta” zwyciê¿y³a
Barbara Jaracz (¯TMS Baszta ¯nin)
W kategorii juniorów nagrody zdobyli:
I miejsce - Rafa³ Kowalczyk (LKS Park
Starzenice)
II miejsce - Pawe³ Piotrowski (Ks 64 Zielona
Góra)
III miejsce - Witold Oszczanowski (MUKS
MDK Œródmieœcie Wroc³aw)
W kategorii „Zawodnicy z rankingiem ELO
poni¿ej 2100” nagrody zdobyli Mariusz
Monczak (KS 64 Zielona Góra) i Micha³
Walentukiewicz (ASSZ MiedŸ Legnica),
natomiast w grupie „Zawodnicy z rankingiem ELO poni¿ej 1800” triumfowali
Piotr Terochin (ASSZ MiedŸ Legnica) oraz
Stanis³aw Stêpiñski (Przemków).
Przewidziano tak¿e s³odki upominek dla
najm³odszego uczestnika turnieju, którym
okaza³ siê Mateusz Drapiewski (GOKiS
Legnickie Pole). Wœród wszystkich zawod-

ników rozlosowano tak¿e upominki - aparaty
cyfrowe i pendrivy.
Z opinii uczestników wynika, ¿e imprezê nale¿y
uznaæ za bardzo udan¹. Chwalili sprawn¹
organizacjê, mi³¹ atmosferê i - co najwa¿niejsze
- wysoki poziom zawodów. Jeden z zawodników wprowadzi³ sentymentaln¹ nutkê, twierdz¹c ze wzruszeniem, ¿e nigdy nie spodziewa³
siê, ¿e po tylu latach wróci do Chojnowa,
w którym koñczy³ szko³ê. Podziêkowania
sk³adali równie¿ goœcie z Niemiec i Ukrainy.
Miejmy nadziejê, ¿e w równie doborowym
gronie spotkamy siê w Chojnowie za rok!

***
W imieniu organizatorów turnieju gor¹co
dziêkujemy wszystkim, których wsparcie
umo¿liwi³o przeprowadzenie imprezy. Dziêkujemy sponsorom, których grono tworz¹:
Fundacja Polska
MiedŸ - KGHM,
Firma PHU JAN WENGRZYN Sp. z o.o.,
BAMA-SPOL Zbigniew Iwanicki, Metal
Cynk Sp. z o.o. Andrzej Ciekañski, KOMERC Sp. z o.o. Zenon Hajtko, Chudziak
Józef Zak³ad Us³ug Pogrzebowych, Legnicka
Specjalna Strefa Ekonomiczna S. A., Apis
Sp. z o.o. Piotr Bloch, Eksport - Import DANY
Sp. z o.o. Edward Piasecki, Agro - Œwit
Œwita³a Edward, Mölndals Industriprodukter
Polska Sp. z o.o. Adam Poznar, PHP Mercus.
Dziêkujemy równie¿ panu Zbigniewowi
KaŸmierskiemu, który udostêpni³ nam zasoby
swoich zbiorów ilustracji i szachowych humorów, a tak¿e - wypo¿yczenie figur szachowych.
nauczyciele i pracownicy
PZS w Chojnowie
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INDIE
Z PÓ£NOCY NA PO£UDNIE
Trzy lata kie³kowa³ pomys³ egzotycznej wyprawy po Indiach,
kilka tygodni zajê³y przygotowania, podró¿ trwa³a ponad miesi¹c.
O niezwyk³ej wyprawie z pó³nocy na po³udnie Indii opowiada³a chojnowianka Katarzyna Karasek, która wspólnie z Arkadiuszem Szewczukiem i Damianem Maciejewskim przemierzy³a oko³o 5500 km
drogami fascynuj¹cego pod wieloma wzglêdami kraju. 18 listopada
w Galerii M³odych Miejskiej Biblioteki Publicznej mia³o miejsce otwarcie
fotograficznej wystawy, po³¹czonej z prelekcj¹ ubarwion¹ licznymi
slajdami.
- Indie s¹ krajem, w którym bia³y cz³owiek z Europy, musi nauczyæ siê
wszystkiego od pocz¹tku - mówi³a K. Karasek. - Pierwsze dwa tygodnie
to by³ dla nas szok. Przyt³oczy³ nas wszechobecny haos. Gwar
z zat³oczonych ulic, czyli jêzyk tysi¹ca klaksonów; kompozycje zapachowe, bardzo intensywne, które czuliœmy pierwszy raz w ¿yciu; ciê¿kie
od py³u suche pustynne powietrze, w którym poruszamy siê i oddychamy

usychaj¹c z pragnienia; jedzenie, które nie wiadomo jak prawid³owo
spo¿yæ; s³odycze o smaku kadzide³ek; t³umy ludzi i naganiaczy, którzy
chc¹ Ciê dotkn¹æ, zaprowadziæ do swojego sklepu, gotowi sprzedaæ
Ci wszystko za ka¿d¹ cenê. Trzeba siê przedrzeæ przez te wszystkie bariery,
¿eby zacz¹æ smakowaæ egzotykê kultury. Ten œwiat kieruje siê zupe³nie
innymi priorytetami.
¯adne z nich nie wiedzia³o wczeœniej czego mo¿e siê spodziewaæ.
Plan by³ taki - l¹duj¹ w New Delhi, piêæ tygodni póŸniej wylatuj¹
z Bombaju.
- Mieliœmy w planie zobaczyæ Taj Mahal, œwi¹tynie w Khajuraho,
Varanasi ze œwiêt¹ rzek¹ Ganges, siedzibê Dalajlamy u odnó¿y
Himalajów i wszystko na co starczy czasu oraz œrodków finansowych wyjaœnia K. Karasek. - Ka¿dy z nas mia³ ze sob¹ oko³o 350 dolarów,
które przeznaczone by³y na noclegi, wy¿ywienie, podró¿e po kraju,
bilety wstêpu i inne wydatki. Indie s¹ krajem bardzo kontrastowym.
Z jednej strony uderza ubóstwo, gdy¿ trzy czwarte mieszkañców tego
kraju ¿yje poni¿ej œredniej krajowej, a pozosta³a czêœæ to strefa, której

nie dotknie nawet bogaty Europejczyk. Miasta ton¹ w œmieciach, w wiêkszoœci przewa¿a rynsztokowy system kanalizacji, a obok za ogrodzeniem
znajduje siê np. jeden z siedmiu cudów œwiata jak Taj Mahal. Przebyliœmy jakieœ piêæ i pó³ tysi¹ca kilometrów. Nie ukrywam, ¿e podró¿
by³a mêcz¹ca. Smakowaliœmy Indie dopiero we wspomnieniach. Mieliœmy
kilka nieprzewidzianych przygód po drodze: np. nocowaliœmy w œwi¹tyni
Sikhów w Chandigarh; jechaliœmy 12 godzin z Khajuraho do Agry
autobusem bez przedniej szyby; p³ynêliœmy o wschodzie s³oñca rzek¹
Ganges; brodziliœmy w wodzie wybitej z kanalizacji w New Delhi po
intensywnym monsunie; widzieliœmy Baracka Obamê, który pomacha³
nam z okna swojej limuzyny, bêd¹c z oficjaln¹ wizyt¹ w Bombaju,
prawie zagraliœmy w jednym z filmów Bollywood, ale niestety zatrucie
pokarmowe zwali³o nas z nóg, dlatego nie dotarliœmy na plan zdjêciowy.
Jak to mówi¹ „nie ma tego z³ego co by na dobre nie wysz³o”. Dziêki
intensywnej trasie podró¿nicy zaoszczêdzili tydzieñ i mogli sobie pozwoliæ
na luksusowy wypoczynek na Goa. Tam, w cieniu palm znaleŸli ukojenie
i dopiero w tym miejscu, wspominaj¹c miesiêczn¹ wyprawê, doceniali
jej walory.
eg

Punk-Reggae-Party
Dla jednych pasj¹ s¹ podró¿e, inni prze¿ywaj¹
przygody podczas hobbystycznych zajêæ. Nasza
niezmordowana redakcyjna ekipa nale¿y do jednych i drugich - podró¿uj¹c realizuje muzyczne
pasje uczestnicz¹c w licznych koncertach.
18 listopada Gazeta Chojnowska by³a goœciem
na imprezie z okazji 25.lecia p³ockiej grupy
Farben Lehre (F.L.). To nasi starzy znajomi
nie wypada³o wiêc nie byæ, tym bardziej, ¿e
jubileusz odbywa³ siê w legnickim klubie
„Spi¿arnia”. Okazja te¿ nie byle jaka - æwieræ
wieku na niezale¿nej krajowej scenie alter-
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natywnej musi budziæ szacunek. Dodatkowo
zachêcali zaproszeni goœcie - Leniwiec, Gaga Zielone ¯abki, Tabu. Przedstawiciele tzw. nurtu punky-reggae-party, to te¿ nasi ziomale.
Pomimo wczeœniejszych obaw organizatora
o frekwencjê, sala klubowa wype³ni³a siê po brzegi.
Zespo³y sprawnie odegra³y swoje wype³niaj¹c
mijaj¹ce godziny. Sprawi³o to, ¿e ca³oœæ mia³a
bardzo dynamiczny przebieg.
Podczas wystêpu Gagi Zielone ¯abki „Smalec”
- wokalista zespo³u, nie omieszka³ pozdrowiæ
Chojnów. Duma rozpiera³a nasze ego. Ta jawor-

ska kapela wyda³a w³aœnie swoj¹ najnowsz¹
p³ytê pt. „Alternatywne œwiaty”. Gor¹co polecamy. G³ówny bohater wieczoru, jak zwykle
w œwietnej formie. F.L. - wiecznie m³odzi.
pm, foto bm
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Ich pierwszy miêdzynarodowy turniej
Przyjechali do Chojnowa po doœwiadczenie i nowe
kontakty. Zyskali, jak sami mówi¹, znacznie wiêcej.
Kilkuosobowa grupa z Langen, miasta s¹siaduj¹cego z naszym partnerskim Egelsbach, przyjecha³a do Chojnowa na zaproszenie Powiatowego
Zespo³u Szkó³.
Szeœcioro uczniów tamtejszej szko³y oraz dwóch opiekunów wziê³o
udzia³ w I Turnieju Szachowym o Puchar Starosty Legnickiego organizowanym przez Powiatowy Zespó³ Szkó³.
Goœcie przyjechali do grodu nad Skor¹ dwa dni przed rozgrywkami.
Mieli zatem czas by poznaæ miasto i okolice. Wizyta w Gimnazjum nr 2
(przysz³ej szkole partnerskiej), spacer po mieœcie, zwiedzanie muzeum
oraz wycieczka do firmy „Vitbis” w Z³otoryi by³y dla niemieckiej grupy
niezwyk³¹ atrakcj¹.
- Jesteœmy zachwyceni - powiedzia³a w krótkiej rozmowie z Gazet¹
opiekunka grupy Vera Lehner - miastem, waszymi zabytkami, mieszkañcami i obyczajami. Zwraca uwagê polska serdecznoœæ i goœcinnoœæ. Mnie osobiœcie zadziwi³ szacunek uczniów do nauczycieli bardzo podoba³o mi siê, kiedy wchodz¹c do klasy w waszym gimnazjum m³odzie¿ wsta³a witaj¹c nas w swojej klasie. Zazdroszczê te¿

infrastruktury - obiekt Gimnazjum nr 2 jest przepiêkny - ³¹czy stylowoœæ
z nowoczesnoœci¹. Moi podopieczni zwrócili uwagê te¿ na przedmiotowe klasy. U nas nie ma sal historycznych, biologicznych, przyrodniczych, itp. Ka¿da grupa ma swoje pomieszczenie i tam odbywa zajêcia ze wszystkich przedmiotów. W muzeum byliœmy pod wra¿eniem
zbiorów i ogromnej wiedzy dyrektora, który oprowadza³ nas po
salach. Niezwyk³a by³a te¿ wizyta w „fabryce bombek”, ¿adne z nas
nie by³o jeszcze w takim miejscu.
Szko³a podstawowa w Langen, jako jedna z nielicznych prowadzi
eksperymentalny projekt w³¹czaj¹cy lekcje szachów do zajêæ dydaktycznych. Dzieci, które statowa³y w chojnowskim turnieju, pierwszy raz
by³y na zawodach zagranicznych. Fakt ten by³ dla nich nagrod¹ i czynnikiem mobilizuj¹cym do wytrwa³ej edukacji szachowej. Dziêki nim
natomiast turniej zyska³ miano wielonarodowoœciowego. Wœród niemieckich graczy bowiem by³y dzieci ro¿nego pochodzenia. I mimo,
¿e goœcie tytu³ów szachowych tu nie zdobyli, pobyt w Chojnowie zapamiêtaj¹ na d³ugo.
eg

Chojnowskie misie Haribo
zdobywaj¹ br¹z
Kolorowe, zabawne i edukacyjne - tak krótko
oceniæ mo¿na komiksy jakie uczniowie
Szko³y Podstawowej nr 4 pod opiek¹ Aliny
Bijak, stworzyli na Ogólnopolski Konkurs
Plastyczny pn. „Komiks Misia Haribo”.
Za kanwê planszowej opowieœci pos³u¿y³a
czytana wspólnie bajka pt. „Jak Miœ uczy³ siê
wymawiaæ trudne wyrazy”. Potem narada
koncepcyjna, podzia³ ról i artystyczny zespó³
przyst¹pi³ do pracy. Gotowe dzie³o uczniowie
zapakowali i wys³ali do organizatora konkursu
poddaj¹c je ocenie szacownego jury.

Prewencja teatralna
… to konkurs organizowany przez Komendê
Miejsk¹ Policji Wydzia³ ds. Nieletnich i Patologii oraz Stra¿ Miejsk¹ w Legnicy.
Konkurs ma ju¿ 7 albo nawet 8 lat i zaczyna³
skromnie np. bez nag³oœnienia sceny - wspomina
pan Robert Wierzbicki, chojnowianin, dobry
duch konkursu.
Intencj¹ organizatorów jest dobra zabawa i edukacja, a przy okazji odkrywanie aktorskich
talentów.
Uczniowie Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika
w Chojnowie wziêli udzia³ w konkursie po raz
drugi. I po raz drugi otrzymaliœmy wyró¿nienie.
Rok temu „zawieŸliœmy” przedstawienie s³owno
-muzyczne o TOLERANCJI szerokopojêtej.
W tym roku przestrzegaliœmy przed skutkami
u¿ywania narkotyków. Przedstawienie pt. ODRZUCONY opowiada historiê ch³opca (nie-

prawdziw¹, ale mo¿liw¹), który nie znalaz³
aprobaty wœród rówieœników i wsparcia
w rodzinie wiêc siêgn¹³ po narkotyki. Œmieræ
ch³opca wcale nie koñczy tej opowieœci, w finale
bowiem pojawia siê refleksja matki oraz ¿al
po stracie, g³êboko prze¿ywany przez znajomych i przyjació³. Niestety za póŸno…
Wszyscy aktorzy i autorzy tego, widowiska apeluj¹ serdecznie: rozejrzyjcie siê wokó³ siebie
i znajdŸcie woln¹ chwilê dla ka¿dego, a z tolerancj¹ nie przesadzajcie. NIE TOLERUJECIE
ZJAWISK NEGATYWNYCH w gronie
swoich rówieœników.
Dziêkujê wszystkim, którzy pomogli temu
przedstawieniu powstaæ. A o uczniach klasy
IIIe i IIe, którzy tworzyli i wystêpowali mogê
powiedzieæ krótko MAJ¥ TALENT I ZAPA£.
Hanka D¹browska-Król

Przygody kilku chojnowskich misiów Haribo,
znalaz³y uznanie w oczach sêdziów i korczakowcy zajêli trzecie miejsce w Polsce.
Nagrody, gratulacje i satysfakcja z pewnoœci¹ zachêc¹ do kontynuowania kultowej
formy literackiej.
Autorzy komiksów - Miko³aj Bielecki, Katarzyna Grudzieñ, Emilia Ma³ecka, Aleksandra Pellowska i Agnieszka Wawroniak.
eg
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Co s³ychaæ

w Przedszkolu Miejskim Nr1?
Przedszkolny konkurs plastyczny
"Kolorowy œwiat dziecka" rozstrzygniêty!

Uniwersytet Trzeciego Wieku podró¿uje
Cz³onkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku coraz czêœciej wyje¿d¿aj¹ w poszukiwaniu
kulturalnych doznañ do innych miejscowoœci. 18 listopada we wroc³awskiej Hali
Stulecia (niektórzy pamiêtaj¹ j¹ pewnie jako Halê Ludow¹) podziwiali operowe
megawidowisko KniaŸ Igor, a 27 listopada w lubiñskiej Muzie oklaskiwali Przyjazne
Dusze - goœcinny spektakl Wroc³awskiego Teatru Komedia, z udzia³em m.in. Emilii
Krakowskiej.
Zachêcamy mieszkañców do wpisu na Uniwersytet. Czeka tu wiele interesuj¹cych zajêæ.
O szczegó³y pytaæ mo¿na w MOKSiR pod numerem telefonu 76 818-86-21.

Chojnowscy kabareciarze na TESKO w Turku
Chc¹c pobudziæ wyobraŸniê i aktywnoœæ twórcz¹
naszych dzieci Pani Dyrektor og³osi³a konkurs plastyczny „Kolorowy œwiat dziecka”. Wszystkie dzieci
wykona³y przepiêkne prace, jednak¿e ka¿da z grup
wiekowych musia³a wytypowaæ jedynie kilka.
W sumie wy³oniono 42 prace konkursowe. Jury pod przewodnictwem Pani Dyrektor - wyró¿ni³o
i nagrodzi³o nastêpuj¹ce prace:
Kategoria I - „dzieci m³odsze”
I nagroda - Oliwia Antos,
II nagroda - Izabela Gruca,
III nagroda - Zuzia Kopczyñska.
Wyró¿nienie: Natalka Krzemiñska, Marysia Wasilewska.
Kategoria II - „dzieci starsze”
I nagroda - Kasia Ginda,
II nagroda - Wiktoria Ekielska,
III nagroda - Jagoda Musia³.
Wyró¿nienie: Julia Jarosz, Jessica Augustyniak.
Laureaci konkursu otrzymali pami¹tkowe dyplomy
oraz ksi¹¿eczki ufundowane przez dyrekcjê.
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy! Prace konkursowe bêdzie mo¿na zobaczyæ na II piêtrze Przychodni
Rejonowej w Chojnowie.

Kabaret BYLE DO PRZODU, dzia³aj¹cy przy Miejskim Oœrodku Kultury Sportu
i Rekreacji oraz NA CZWORAKA z PZS reprezentowa³y nasze miasto na 6.
Turkowskich Elitarnych Spotkaniach Kabaretów Oklaskiwanych TESKO w Turku.
W tegorocznej edycji przegl¹du wziê³o udzia³ 10 kabaretów z ca³ej Polski, a poziom
konkursu by³ bardzo wysoki. Tegoroczne zmagania kabaretowe wygra³ studencki
Kabaret FCZFARTEK z Wroc³awia (ubieg³o-roczni laureaci TESKO).
Jako gwiazda wieczoru wyst¹pi³ KABARET NOWAKI.

***

Z wizyt¹ w „Dany”
Kto sukienkê uszy³ Hani?
Kto przerobi³ ten kubraczek?
Kto paltocik zreperowa³?
Wiemy, wiemy - to krawcowa!
25 listopada - w ramach poznawania zawodów - dzieci
z grupy „Motylki” i „Pszczó³ki” odwiedzi³y Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Handlowe „DANY”. Celem
wycieczki by³o wyrabianie szacunku do pracy ludzi
wykonuj¹cych ró¿ne zawody, zapoznanie z zawodem krawca, krawcowej. Dziêki ¿yczliwoœci pana
Edwarda Piaseckiego - w³aœciciela PPH „DANY”
nasze przedszkolaki mia³y okazjê z bliska zobaczyæ
maszyny krawieckie, a tak¿e dowiedzieæ siê, jak
przebiegaj¹ kolejne etapy szycia ubranek dla dzieci.
W prezencie otrzymaliœmy œcinki materia³ów, które
z pewnoœci¹ wykorzystamy do zajêæ w przedszkolu.
Wszyscy pracownicy przyjêli nas bardzo ciep³o - za
co serdecznie dziêkujemy!
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Wycieczka
do Multicentrum
W listopadzie klasa 5Va ze Szko³y Podstawowej nr 3
wybra³a siê na niezwyk³¹ edukacyjn¹ wycieczkê.
Celem wyprawy by³o, otwarte niespe³na rok temu,
jaworskie MultiCentrum. To ósma taka pracownia
w Polsce i czwarta na Dolnym Œl¹sku. Mo¿na tu w interesuj¹cy sposób pog³êbiaæ wiedzê m.in. z chemii, fizyki,
matematyki, ochrony œrodowiska, jêzyków obcych,
poznaæ podstawy kompozycji muzycznych, rysunku,
grafiki, sztuki, filmu, animacji…
Chojnowianie z zapa³em tworzyli muzykê, budowali
z klocków logi’kit oraz nagrywali filmiki reklamowe,
a na zakoñczenie prezentowali efekt swoich niekonwencjonalnych zajêæ.
Na ich trasie znalaz³o siê tak¿e tamtejsze Muzeum
Regionalne, po salach którego dzieci oprowadza³
mnich opowiadaj¹c o ¿yciu zakonników na przestrzeni
wieków. By³a te¿ lekcja o minera³ach i oczywiœcie
sza³ pami¹tkowych zakupów.
Czy ta niezwyk³a lekcja w terenie zachêci³a do nauki?
Mamy nadzieje, ¿e tak.

Z ksi¹¿ki wydarzeñ
NietrzeŸwy kierowca
06 listopada w miejscowoœci Go³ocin funkcjonariusze Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji w Chojnowie zatrzymali
25.letniego mieszkañca Budziwojowa,
który maj¹c blisko 3 promile alkoholu
w wydychanym powietrzu kierowa³ samochodem osobowym marki VW Golf. Zatrzymanego umieszczono w Miejskiej
Izbie WytrzeŸwieñ w Legnicy, natomiast
samochód, którym porusza³ siê sprawca
zabezpieczono pomoc¹ drogow¹. Sprawcy
tego czynu grozi kara pozbawienia wolnoœci do lat dwóch.
Zatrzymani
23 listopada funkcjonariusze Rewiru Dzielnicowych zatrzymali 15.letniego mieszkañca Chojnowa, poszukiwanego celem ustalenia miejsca pobytu nieletniego. Zatrzymanego przekazano matce.
***
Dwa dni póŸniej, przy ul. Grodzkiej zatrzymano 61.latka, mieszkañca Chojnowa,
który dokonywa³ nielegalnej sprzeda¿y
wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy. Zatrzymany posiada³ przy
sobie wyroby tytoniowe w postaci blisko
180 opakowañ papierosów ró¿nych marek.
**
Nastêpnego dnia funkcjonariusze zatrzymali trzech mieszkañców Chojnowa w wieku
od 30 do 38 lat, którzy doprowadzili do
stanu bezbronnoœci mieszkañca Z³otoryi,
po czym skradli mu bluzê sportow¹.
W wyniku zdarzenia pokrzywdzony dozna³
z³amania nosa oraz ogólnych pot³uczeñ
cia³a w zwi¹zku z czym zosta³ przewieziono do szpitala w Z³otoryi na specjalistyczne badania. Zatrzymanych sprawców zdarzenia osadzono w Miejskiej Izbie
WytrzeŸwieñ w Legnicy.
Akcje prewencyjne
„Stop £obuzom Na Ulicach”
Funkcjonariusze Referatu Prewencji i Rewiru
Dzielnicowych na terenie miasta i gminy
Chojnów oraz gminy Mi³kowice w okresie
od dnia 08 - 09.11.2011r. przeprowadzili
dzia³ania prewencyjne w ramach akcji
“Stop ³obuzom na ulicach” ukierunkowane na konsekwentne przeciwdzia³anie
zjawiskom spo³ecznie nieakceptowanym,
maj¹cym wp³yw na bezpieczeñstwo lub
jego spo³eczn¹ ocenê, a w szczególnoœci
przeciwdzia³aj¹ce rozbojom, bójkom
i pobiciom. Podczas dzia³añ policjanci
miêdzy innymi, dokonali zatrzymania na
gor¹cym uczynku nietrzeŸwego kieruj¹cego pojazdem mechanicznym, na³o¿yli
6 mandatów karnych za wykroczenia
spo³ecznie uci¹¿liwe, jedn¹ osobê nietrzeŸw¹ umieœcili w Miejskiej Izbie WytrzeŸwieñ w Legnicy.
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Akcja „Posesja”
9 listopada funkcjonariusze Rewiru Dzielnicowych i Referatu Prewencji przeprowadzili na terenie miasta i gminy Chojnów
oraz gminy Mi³kowice dzia³ania prewencyjne w ramach akcji “Posesja” maj¹ce
na celu zapewnienie ³adu i porz¹dku publicznego oraz poczucia bezpieczeñstwa
lokalnej spo³ecznoœci, jak równie¿ eliminowanie wszelkich zagro¿eñ, szczególnie
ze strony agresywnych grup m³odzie¿y.
Podczas dzia³añ policjanci miêdzy innymi, dokonali zatrzymania na gor¹cym
uczynku sprawcê przestêpstwa niewykonywania orzeczonych œrodków karnych,
na³o¿yli 6 mandatów karnych za wykroczenia spo³ecznie uci¹¿liwe, dokonali
kontroli 39 posesji pod k¹tem prawid³owego ich oznakowania.
„Jazda Bez Promili”
Od 7 do 9 listopada przebiega³y wspólne
dzia³ania kontrolne funkcjonariuszy Wydzia³u Ruchu Drogowego KMP w Legnicy z funkcjonariuszami chojnowskiego
komisariatu pod kryptonimem „Jazda
bez promili” ukierunkowane na eliminowanie z ruchu drogowego kieruj¹cych
bêd¹cych pod wp³ywem alkoholu. W trakcie realizowanych dzia³añ sprawdzono
stan trzeŸwoœci 1107 kieruj¹cych, zatrzymano dziewiêciu nietrzeŸwych kieruj¹cych
pojazdami mechanicznymi, 45 sprawców
wykroczeñ ukarano mandatami karnymi,
sporz¹dzono osiem notatek celem skierowania wniosków o ukaranie do S¹du
Rejonowego w Z³otoryi, zatrzymano 23
dowody rejestracyjne, oraz 7 praw jazdy.

OG£OSZENIE
Komisariat Policji w Chojnowie prowadzi postêpowanie w sprawie zdarzenia zaistnia³ego w dniu
21.09.2011 roku w Chojnowie przy Pl. Dworcowym
polegaj¹cym na pchniêciu
no¿em kierowcy BUSA
relacji Chojnów - Legnica.
W zwi¹zku z powy¿szym
prosi siê osoby, które
w dniu 21.09.2011 roku
o godz. 07.18 by³y pasa¿erami wymienionego BUSA
o kontakt osobisty lub telefoniczny z Komisariatem
Policji w Chojnowie,
tel. 76-8188687 lub 997
asp. Anna Mazurek
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Pi³ka no¿na
Dobieg³y ju¿ koñca rozgrywki ligowe w legnickiej okrêgówce. Ostatnie starcie bia³o-niebiekich odby³o siê na naszym boisku z Odr¹
Chobieni¹.
Ten mecz kibice zapamiêtaj¹ z kilku powodów. Po pierwsze zawodnicy zafundowali
nam niez³¹ huœtawkê nastrojów. Po drugie ma³y festiwal czerwonych kartek. Po trzecie obroñca Piotr Œwiat³oñ - specjalista od naprawy w³asnych b³êdów. Ju¿ nie po raz pierwszy
w tych rozgrywkach ligowych doprowadzi³
do remisu strzelaj¹c wyrównuj¹c¹ bramkê.
Po czwarte goœcie mecz koñczyli w 9-kê, nasi
w 10-kê i po pi¹te - Chojnowianka gra³a do
koñca, ostatni cios zadaj¹c w 90 min. spotkania.
KS Chojnowianka Chojnów - KS Odra
Chobienia
4:1 (0:1)

Szóste DSTSiPK
VI Dolnoœl¹skie Spotkania Teatralne Szkó³
i Placówek Korczakowskich odby³y siê 22 listopada 2011 r. w sali widowiskowej MOKSiR-u.
To tradycyjna impreza organizowana przez
Szko³ê Podstawow¹ nr 4 w Chojnowie
z okazji imienin Patrona, Janusza Korczaka.
W przegl¹dzie wziê³y udzia³ grupy teatralne
ze Szko³y Podstawowej nr 1 z Sobótki, Szko³y
Podstawowej w Brochocinie, Szko³y Podstawowa nr 5 z Jawora oraz uczniowie M³odzie¿owego Oœrodka Socjoterapii ze Zgorzelca.
Gospodarzy, czyli Szko³ê Podstawow¹ nr 4
w Chojnowie reprezentowa³y dwie grupy,
czyli klasy IIa i Vb, wy³onione tydzieñ wczeœniej
w Szkolnym Przegl¹dzie Form Teatralnych.

Prezentacje ocenia³o jury z³o¿one z instruktorki teatralnej p. Elwiry K¹dzio³ki, p. Marzeny
Luty z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie i p. Ewy Wiêcek ze Szko³y Podstawowej nr 3 w Chojnowie.
Jury zdecydowa³o, ¿e najciekawsze prezentacje przygotowali gospodarze. W kategorii
klas m³odszych Z³ot¹ Maskê otrzyma³a klasa
IIa za przedstawienie pt. „Zabawa w œpi¹c¹
królewnê”, natomiast w kategorii klas IV-VI
klasa Vb za spektakl “Inny?”. Wszystkie prezentacje nagradzane by³y gromkimi brawami,
a Spotkania dostarczy³y wielu niezapomnianych prze¿yæ.
sb

W poprzedniej kolejce meczów jedenastka
S³owakiewicza zanotowa³a kolejny remis.
GKS Mêcinka - KS Chojnowianka
Chojñów

2:2

Klasa okrêgowa - Legnica
1. Stal Chocianów
2. Sparta Grêbocice
3. KuŸnia Jawor
4. Orla W¹sosz
5. Czarni Rokitki
6. Sparta Rudna
7. Zamet Przemków
8. Odra Chobienia
9. Chojnowianka Chojnów
10. Mewa Kunice
11. Chrobry II G³ogów
12. Amator Wierzchowice
13. Górnik Z³otoryja
14. B³êkitni Koskowice
15. KS Mêcinka
16. KS II Polkowice

37-8
48-29
33-14
28-15
38-20
30-24
30-25
31-35
28-28
28-29
31-38
15-35
14-23
25-35
16-39
20-55

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

39
31
30
29
28
24
20
19
17
17
17
17
14
14
11
11

Rzut oka na tabelê i widaæ bezpieczn¹ pozycjê
„Chojnowianki”. Mo¿na spokojnie przepracowaæ okres zimowy. Okazuje siê bowiem, ¿e
przy czarnym scenariuszu z naszej grupy okrêgowej mo¿e spaœæ a¿ piêæ dru¿yn. Wszystko
zale¿y jak potocz¹ siê wyniki meczów w czwartej lidze i kto z niej spadnie. Podopiecznym
S³owakiewicza ¿yczymy udanych sparingów
i ewentualnych wzmocnieñ przed rund¹ wiosenn¹.
pm

Do wygrania 2 nielimitowane karnety na basen

Konkurs na Facebooku
Na oficjalnej stronie miejskiej p³ywalni og³oszono konkurs, w którym
wygraæ mo¿na miesiêczny, nielimitowany karnet wstêpu. Wystarczy
tylko, ¿e zostaniesz fanem oficjalnej strony serwisu chojnow.eu na
Facebooku. Wœród wszystkich fanów 6 grudnia 2011 wylosowany
zostanie pierwszy szczêœliwiec. Drugi miesiêczny nielimitowany karnet
na basen powêdruje do osoby, która na Facebooku odpowie najciekawiej
na pytanie: “Dlaczego warto p³ywaæ na basenie?”.
Odpowiedzi nale¿y zamieszczaæ na oficjalnym profilu strony chojnow.eu
w Facebooku. Najciekawsza odpowiedŸ wybrana zostanie 23 grudnia 2011.
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy mieszkania lokale
Sprzedam dom, osiedle Wyspiañskiego.
Wiadomoœæ: tel. 607-568-009.
Sprzedam domek poniemiecki w Chojnowie,
do remontu. Wiadomoœæ: tel. 668-739-089.
Sprzedam dom w Starym £omie, pow.
150 m2, gara¿, zabudowy, ogród, piwnica,
dzia³ka 1 hektar, atrakcyjne po³o¿enie, cena
180 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 506-088-140.
Sprzedam dom jednorodzinny, nowy,
Siedliska, gm. Mi³kowice. Wiadomoœæ:
tel. 606-343-645.
Sprzedam rozpoczêt¹ budowê (stan surowy)
na nowo powsta³ym osiedlu w Bia³a - Kolonia,
pow. u¿ytkowa budynku 131m2 + 42m2 gara¿
z kot³owni¹, powierzchnia dzia³ki 12 arów.
Wiadomoœæ: tel. 509-605-075.
Sprzedam mieszkanie 3.pokojowe, kuchnia, ³azienka, przedpokój, cena 62 tys. z³,
pilne! Wiadomoœæ: tel. 606-995-852.
Sprzedam mieszkanie w Legnicy (Tarninów
- centrum miasta, blisko Parku Miejskiego) 123 m2, II p, 4 pokoje, kuchnia, ³azienka,
przedpokój + du¿a piwnica. Wszystkie okna
PCV. Ogrzewanie eta¿owe elektryczne. W cenie
mieszkania meble kuchenne z czêœciowym wyposa¿eniem. Cena 355.000 z³ - do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 502-793-310 lub 505-655-126
w godz. 16.00 do 22.00
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe,
bezczynszowe, przy ul. D¹browskiego, blisko
gimnazjum, o pow. 83,9 m2, 3 pokoje, kuchnia,
przedpokój, ³azienka. Po kapitalnym remoncie, nowe wszystkie instalacje, nowe pod³ogi
drewniane, okna PCV, c.o. gazowe - piec 2 fun-

kcyjny, kominek, s³oneczne, ciep³e. Komórka
strychowa, piwnica, 2 komórki. Wiadomoœæ:
tel. 533-553-774.

Sprzedam mieszkanie w centrum Chojnowa,
pow. 42 m2, 3 pokoje, balkon, piwnica, cena
150 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 514-125-547.

Sprzedam mieszkanie w centrum Chojnowa,
pow. 50 m2, 2 pokoje, du¿y balkon, 2 piwnice,
po kupnie mieszkanie wolne. Tylko powa¿ne
oferty. Wiadomoœæ: tel. 604-952-662 lub
774-361-135.

Sprzedam kawalerkê o pow. ok. 30 m2
w Chojnowie przy ul. Kochanowskiego 3,
Ip., cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ:
tel. 604-672-111.

Sprzedam mieszkanie 2.pokojowe o pow.
62 m2 w kamienicy, Ip., przy ul. Kiliñskiego 3.
Wiadomoœæ: tel. 793-916-109.
Sprzedam mieszkanie w starym budownictwie o pow. 55 m2 w centrum miasta, do
remontu. Wiadomoœæ: tel. 668-739-089.

Wynajmê mieszkanie o pow. 55 m 2
w starym budownictwie w centrum miasta.
Wiadomoœæ: tel. 668-739-089
Wynajmê mieszkanie 2.pokojowe i 3.pokojowe oraz gara¿ w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 606-995-852.

Auto-moto
Sprzedam mieszkanie w Chojnowie po
kapitalnym remoncie, czêœciowo wyposa¿one,
pow. 59 m2, Ip., cena 185 tys. z³. Wiadomoœæ:
tel. 515-280-026.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w bloku
przy ul. Paderewskiego, IIp., 3 pokoje, po
remoncie, okna plastiki, du¿y balkon, piwnica,
mieszkanie bardzo ciep³e, do zamieszkania
od zaraz. Wiadomoœæ: tel. 668-949-317.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, Ip.,
w Rokitkach, pow. 38 m2 + gara¿, cena 65 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. 533-997-998.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
(ks. wieczysta) o pow. 69,5 m2, 4 pokoje,
kuchnia, ³azienka, osobno wc, balkon, Ip., w bloku
spó³dzielczym. Wiadomoœæ: tel. 663-914-424.
Do wynajêcia hala od 30 do 300 m2 (np. na
gara¿ lub dzia³alnoœæ gospodarcz¹) przy ul.
Koœciuszki (ko³o piekarni „U Borka”, okazja
- atrakcyjna cena, mo¿liwa sprzeda¿. Wiadomoœæ: tel. 793-006-251.

Sprzedam 4 ko³a z oponami zimowymi,
rozm. 185/65 R 15, do samochodu marki
Peugoet 201, zu¿ycie opon ok. 5%. Wiadomoœæ: tel. 787- 699-959.

Dzia³ki
Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie przy ul. Leœnej i Wrzosowej. Istnieje
mo¿liwoœæ ³¹czenia dzia³ek. powierzchnie 897 m2, 887 m2, 1.104 m2, 935 m2. Wiadomoœæ; tel. 600-124-919.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Jerzmanowicach o pow. 10 arów, czêœciowo uzbrojona.
Wiadomoœæ: tel. 503-037-065.

Inne
Sprzedam gara¿ przy ul. Parkowej w dobrym
miejscu. Wiadomoœæ: tel. 516-854-722.
APIS sp. z o.o. Chojnów odda za darmo
gruz i szlakê, istnieje mo¿liwoœæ za³adunku.
Wiadomoœæ: tel. 660-720-206 lub 696-468-441.

SKLEP KOMPUTEROWY "REMAR" S.C.
oferuje:
z
z
z
z
z

komputery i akcesoria w atrakcyjnych cenach
fachowy serwis i doradztwo
bezp³atn¹ instalacjê
transport do Klienta w odleg³oœci do 15km
system sprzeda¿y ratalnej (¯agiel)

ZAPRASZAMY SERDECZNIE
Chojnów ul. Kwiatowa 6
tel. 76 818 87 90 / 601 06 49 59

ZRÓB SOBIE LUB SWOIM NAJBLI¯SZYM
WSPANIA£Y PREZENT NA GWIAZDKÊ!
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P.P.U. "Magrotex" sp. z o.o.
w Chojnowie
ul. Fabryczna 1
zatrudni n/w pracowników:

-

spawacz,
tokarz,
frezer,
monter.
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V Kwiaciarnia V
Pracownia Florystyczna "Na Rogu"

VVV

z dniem 1 grudnia zosta³a
przeniesiona na ul. Œciegiennego 9
(obok "du¿ego" koœcio³a).

V

Zapraszamy serdecznie szeroki asortyment, œwie¿e kwiaty,
otwarte przez siedem dni w tygodniu:
poniedzia³ek - pi¹tek w godzinach 8 - 18
w soboty w godz. 8 - 16
w niedzielê w godz. 9 - 14
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INDIE Z PÓ£NOCY NA PO£UDNIE

