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Burmistrz miasta i przewodnicz¹cy Rady

Miejskiej serdecznie dziêkuj¹ wszystkim,

którzy w okresie przedœwi¹tecznym przekaza-

li listownie, telefonicznie lub osobiœcie

bo¿onarodzeniowe i noworoczne ¿yczenia

dla w³adz miasta i pracowników samorz¹du.

Z prac Wydzia³ów

Ostatnie inwestycje
W grudniu Wydzia³ Rozwoju Gospodarczego

Miasta zakoñczy³ ostatnie zaplanowane na

2004 r. zadania inwestycyjne. Ulica £u¿ycka

ma ju¿ nowe oœwietlenie, w Muzeum Regio-

nalnym wymieniono instalacjê centralnego

ogrzewania, a w Miejskim Domu Kultury

wymieniono dwa piece wêglowe, z których

jeden od dawna by³ niesprawny, na nowo-

czesny piec gazowy.

Dziêki sprzyjaj¹cej aurze do koñca roku

prowadzono prace przy wymianie nawierzch-

ni chodników. Ostatnim z nich by³ chodnik 

w ci¹gu ul. Drzyma³y. 

Nie wykonano tu nowej nawierzchni na

wysokoœci posesji CHZGKiM, poniewa¿ 

w tym miejscu planowana jest przebudowa

otoczenia wiaty i wykonanie nowego wjazdu

do zak³adu. 

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35, ust.1 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-

moœciami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 

z póŸn. zm.) Wydzia³ Gospodarki Gruntami 

i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miejskiego 

w Chojnowie informuje o wywieszeniu na

tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu w dniach od

29.12.2004 r. do 18.01.2005 r. wykazu

lokali mieszkalnych przeznaczonych do

sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej na

rzecz najemców znajduj¹cych siê w bu-

dynkach po³o¿onych przy ul. Z³otoryjskiej

i ul. Koœciuszki (Zarz¹dzenie Burmistrza

Miasta Chojnowa z dnia 29 grudnia 2004 r.

Nr 120/2004).

Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo 

w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1

i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœcia-

mi winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie

Miejskim w Chojnowie w terminie do dnia

9.02.2005 r.

Podatek za pieska
31 marca 2005 roku up³ywa termin p³atnoœci

podatku od posiadnia psów za 2005r. 

W bie¿¹cym roku stawka podatku od jednego

psa wynosi 21,00 z³.

Podatek nale¿y wp³acaæ w kasie Urzêdu

Miejskiego w Chojnowie lub na rachunek

bankowy: Urz¹d Miejski w Chojnowie Bank

Spó³dzielczy w Chojnowie:

13864400000001490620000020. 

Podatnikami podatku od posiadania psów s¹

osoby fizyczne posiadaj¹ce psy.

Podatku od posiadania psów nie pobiera siê:

1) z tytu³u posiadania psów bêd¹-

cych pomoc¹ dla osób niepe³no-

sprawnych (niewidomych, g³u-

choniemych, niedo³ê¿nych),

2) od osób w wieku powy¿ej 65 lat

prowadz¹cych samodzielne gos-

podarstwo domowe – od jednego

psa,

3) z tytu³u posiadania psów utrzy-

mywanych w celu pilnowania

gospodarstw rolnych (w przypad-

ku, gdy w gospodarstwie s¹ nie

wiêcej ni¿ dwa psy).

Podatek od posiadania psów p³atny jest bez

wezwania do 31 marca danego roku podat-

kowego lub w terminie 14 dni od dnia wejœ-

cia w posiadanie psa.

Podatek od posiadania psów pobiera siê 

w po³owie stawek, je¿eli osoba wesz³a 

w posiadanie psa po 30 czerwca roku

podatkowego.

Dro¿sza woda
W listopadzie ubieg³ego roku wzros³a cena

wody i œcieków. 

Uchwa³ê w sprawie zatwierdzenia taryf dla

zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbio-

rowego odprowadzania œcieków podjêli na

sesji radni na wniosek dyrektora

Chojnowskiego Zak³adu Gospodarki Komu-

nalnej i Mieszkaniowej. Wniosek cenowy

zosta³ przygotowany zgodnie z obowi¹-

zuj¹cymi przepisami, a wzrost stawek podyk-

towany by³ uregulowaniem i ustabilizo-

waniem op³at wodoci¹gowych i kanaliza-

cyjnych.

Obecne przepisy prawne nie pozwalaj¹ na

ró¿nicowanie cen wody. Dotychczas np.

przedsiêbiorstwa p³aci³y za wodê du¿o wiêcej

ni¿ gospodarstwa indywidualne. Nale¿a³o,

wiêc ustaliæ jednakow¹ dla wszystkich pod-

miotów stawkê op³aty. Uzgodniono wiêc

cenê poœredni¹. Efektem tego s¹ ni¿sze staw-

ki dla przedsiêbiorców, wy¿sze dla miesz-

kañców, przy czy ustalaj¹c stawkê za 1m3

przyjêto rzeczywiste koszty, jakie poniós³

CHZGKiM w okresie od 1 lipca 2003 r. do

30 czerwca roku 2004. 

Przejrzysty gród nad Skor¹
Chojnów przyst¹pi³ do spo³ecznej, ogól-

nokrajowej akcji „Przejrzysta Polska”.

Akcja ta ma na celu promowanie uczciwoœci 

i skutecznoœci w samorz¹dach.

Adresatem akcji s¹ samorz¹dy terytorialne,

które przy wspó³pracy z organizacjami

pozarz¹dowymi i mieszkañcami chc¹

udoskonalaæ praktykê sprawowania w³adzy 

i administrowania, d¹¿¹c do wyeliminowania

korupcji i innych form patologii.

Udzia³ w programie polega na zrealizowaniu

minimum szeœciu zadañ obowi¹zkowych oraz

zadañ dodatkowych. Zadania odpowiadaj¹

szeœciu zasadom dobrego rz¹dzenia: przej-

rzystoœci, przeciwdzia³ania korupcji, partycy-

pacji spo³ecznej, przewidywalnoœci, facho-

woœci i rozliczalnoœci.

Samorz¹dy, które wezm¹ udzia³ w programie

i uporaj¹ siê z wybranymi zadaniami nagro-

dzone zostan¹ specjalnym certyfikatem

wydanym przez organizatorów oraz zostan¹

umieszczone na specjalnej “mapie przejrzys-

toœci”. 

Akcjê prowadzi “Gazeta Wyborcza” przy

wsparciu Polsko-Amerykañskiej Fundacji

Wolnoœci, Programu Przeciw Korupcji

Fundacji im. S. Batorego, Fundacji Rozwoju

Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji

Obywatelskiej i Banku Œwiatowego.

Œwiate³ko 
w urzêdzie
Jak co roku, na

kilka dni przed

Wigili¹, choj-

nowscy harcerze

przekazali w³o-

darzowi miasta

B e t l e j e m s k i e

Œwiate³ko Poko-

ju, które w tym

roku nios³o nam

wszystkim prze-

s³anie pokoju dla Polski, Europy, œwiata.

Betlejemski ogieñ trafi³ tak¿e do wielu choj-

nowskich instytucji i osób prywatnych. 

W œwi¹tecznej atmosferze
W wigiliê Bo¿ego Narodzenia przewod-

nicz¹cy Rady Miejskiej Tadeusz Bobyk goœ-

ci³ u Honorowego Obywatela Miasta Choj-

nowa biskupa Józefa Pazdura sk³adaj¹c 

w imieniu mieszkañców serdeczne œwi¹-

teczne ¿yczenia. Jego Ekscelencja z zas-

koczeniem i wdziêcznoœci¹ przyj¹³ dowód

pamiêci zw³aszcza, ¿e zawsze ¿ywo intere-

sowa³ siê losami Chojnowa i jego miesz-

kañców. W trakcie krótkiego spotkania pyta³

o ich obecn¹ sytuacjê materialn¹, o poczyna-

nia m³odzie¿y, o wiele spraw dotycz¹cych

naszej codziennoœci. Za poœrednictwem prze-

wodnicz¹cego przekaza³ dla chojnowian

¿yczenia wytrwa³oœci, zdrowia i wszelkiej

pomyœlnoœci.

Nieco inny charakter mia³o

œwi¹teczno-noworoczne spotkanie chojnows-

kich radnych i kierownictwa Urzêdu z pro-

boszczami chojnowskich parafii, które

odby³o siê 6 stycznia w scenerii cho-

jnowskiego muzeum. Goœciem specjalnym

tego nieco-dziennego spotkania by³

Zas³u¿ony dla Miasta Chojnowa - dr Andrzej

P a w ³ o w s k i .

W œwi¹tecznej atmosferze rozmawiano 

o dokonaniach minionego roku, mówiono 

o planach na rok bie¿¹cy. Pierwsze tego typu
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spotkanie, ma byæ pocz¹tkiem kolejnych.

Nieco mniej oficjalne spotkania chojnow-

skich rajców maj¹ sprzyjaæ kameralnym

warunkom, w których byæ mo¿e ³atwiej

bêdzie rozmawiaæ o problemach miasta.

Busem w szeroki œwiat
Dziêki dofinasowanu Pañstwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³no-

sprawnych i Urzêdu Miejskiego w

Chojnowie Warsztaty Terapii Zajêciowej,

n a j p ó Ÿ n i e j

w kwietniu, zakupi¹ 9.osobowy samochód

przystosowany do potrzeb niepe³nospraw-

nych.

68 tys. z³ z PFRON pochodz¹ z programu

„PEGAZ 2003” w ramach likwidacji barier

transportowych.  Brakuj¹ce 12 tys. z³ dofi-

nansowuje samorz¹d dostrzegaj¹c potrzebê

posiadania przez WTZ pojazdu, który

umo¿liwi osobom niepe³nosprawnym swo-

bodne przemieszczanie siê poza granice

naszego miasta. 

O Wielkiej Orkiestrze wkrótce
W najbli¿szym numerze „G.Ch.”, który

uka¿e siê 24 stycznia zdamy Pañstwu obsz-

ern¹ relacjê z przebiegu chojnowskiej

Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy,

która odby³a siê w minion¹ niedzielê.

Poinformujemy wówczas co siê dzia³o w

naszym mieœcie podczas akcji i ile uzbieral-

iœmy pieniêdzy na rzecz nowoczesnych

metod diagnostyki

i leczenia w neonatologii i pediatrii.

W Chojnowie tego dnia kwestowa³o 66

wolontariuszy, w gminie - 20. 

Zebrane pieni¹dze trafia³y do sztabu

g³ównego, który swoj¹ siedzibê mia³ w Miej-

skim Domu Kultury. Tam te¿ najmocniej 

i najg³oœniej bi³o czerwone serducho WOŒP,

ale o tym w nastêpnym numerze.

Chleba naszego…
W pierwszym roboczym dniu nowego roku

nasza redakcja otrzyma³a kilka podobnych 

w tonie i treœci informacji od naszych czytel-

ników. Okazuje siê, ¿e 31 grudnia czyli 

w Sylwestra ju¿ po godzinie 10.00 w Choj-

nowie trudno by³o kupiæ pieczywo. Z relacji

naszych roz¿alonych czytelników wynika, ¿e

w ¿adnej chojnowskiej piekarni przed jede-

nast¹ nie uœwiadczy³o siê „ni grama” pieczy-

wa. Ta sytuacja zintegrowa³a wielu miesz-

kañców, którzy solidarnie dzielili siê z ro-

dzin¹, s¹siadami i znajomymi chlebem, czy

bu³eczkami, ewentualnie wymieniano miêdzy

sob¹ informacje, gdzie jeszcze widziano

pieczywo na pó³kach. 

Nasi piekarze sami byli zaskoczeni ca³¹ sytu-

acj¹. Mimo, i¿ do sprzeda¿y przekazano

znacznie wiêcej pieczywa ni¿ ka¿dego innego

dnia, wiêcej te¿ ni¿ w Sylwestra 2003, 

z niewiadomych przyczyn popyt przewy¿szy³

poda¿.

Sprawa nieco humorystyczna, nieco bulwer-

suj¹ca (zw³aszcza dla tych, którzy kilka go-

dzin spêdzili w pogoni za bochenkiem), ale

nie samym chlebem przecie¿ cz³owiek ¿yje -

wa¿ne czy sylwestrowa zabawa siê uda³a, bo

jeœli tak, to w Nowy Rok nie chlebuœ by³

przecie¿ potrzebny.

CHZGKiM informuje
Oddzia³ Estetyki Miasta ChZGKiM 

w Chojnowie informuje, ¿e wywóz nieczys-

toœci sta³ych z posesji odbywaæ siê bêdzie od

stycznia 2005 r. w pi¹tki, a nie jak doty-

chczas w czwartki. Wi¹¿e siê to ze zmianami 

w tygodniowym czasie pracy Oddzia³u.

Informujemy, ¿e sk³adowisko odpadów ko-

munalnych w Bia³ej bêdzie czynne od

poniedzia³ku do soboty w godzinach od 7.00

do 15.00.

Oddzia³ Estetyki Miasta ¿yczy Pañstwu

szczêœliwego Nowego Roku i zadowolenia ze

wspó³pracy z nami.

Kierownik OEM ChZGKiM

Emilia Ewa Ba¿an

Wykaz telefonów:

1) 81-88-370 - centrala ChZGKiM, 

ul. Drzyma³y;

2) 81-88-418 - Oddzia³ Estetyki Miasta, 

ul. Kraszewskiego 1;

3) 81-96-497 - Sk³adowisko Odpadów Ko-

munalnych w Bia³ej.

Uwaga wêdkarze
PZW Ko³o „Dolzamet w Chojnowie informu-

je, ¿e 30.01.2004 r. odbêdzie siê zebranie

sprawozdawczo-wyborcze w sali przy ul.

Podobno mieszkañcy bloku przy ul. Drzy-

ma³y mog¹ ju¿ wykupywaæ mieszkania.

- 30 grudnia miasto uzyska³o prawo w³asnoœci

29 lokali po³o¿onych przy ul. Drzyma³y 6-16,

co daje nam prawo dysponowania nimi, a loka-

torom mo¿liwoœæ wykupu. Zgodnie z uchwa³¹

podjêt¹ przez Radê Miejsk¹, w przypadku jed-

norazowej zap³aty, w budynku wybudowanym

po 1945 roku udziela siê 92% bonifikaty.

Oznacza to, ¿e mieszkañcy tego budynku mog¹

nabyæ mieszkanie za 8% jego wartoœci ustalonej

przez rzeczoznawcê. 

Tego samego dnia przejêliœmy drogê dojazdow¹

do gara¿y za wspomnianym blokiem.

Umo¿liwia to rozpoczêcie procedur sprzeda¿y

gara¿y na rzecz najemców. Wiem, ¿e wiele osób

by³o zainteresowanych ich kupnem, jest ju¿

wiêc taka mo¿liwoœæ.

Czy siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej

ma byæ przeniesiona do budynku by³ej

Szko³y Podstawowej nr 2? Czy to dobra

lokalizacja, ten obiekt nie jest chyba w

najlepszym stanie technicznym?

- W chwili obecnej, ani pomieszczenia budynku,

ani sam budynek rzeczywiœcie nie spe³niaj¹

wymogów lokalizacji tego typu instytucji, ale

przeniesienie biblioteki nast¹pi dopiero po kapi-

talnym remoncie i adaptacji pomieszczeñ na

potrzeby placówki. Biblioteka nieporównywal-

nie zyska na standardzie, powierzchni i wypo-

sa¿eniu. Jesteœmy w posiadaniu koncepcji pro-

jektu, który obejmuje dwie kondygnacje.

Rozmieszczenie poszczególnych sal biblio-

tecznych i wystawowych, czytelni, pokoi socjal-

nych i innych jest zaprojektowane w konsultacji

z pracownikami biblioteki, uwzglêdnia, wiêc

wszelkie potrzeby i sugestie. 

W budynku bêdzie przebudowana instalacja

centralnego ogrzewania, zostanie ocieplony

dach, wymienimy okna na klatce (te zabiegi

pozwol¹ na znaczne oszczêdnoœci w ogrzewaniu

w przysz³oœci), po³o¿ymy tak¿e now¹ elewacjê.

Istotn¹ spraw¹ jest tak¿e przystosowanie obiektu

do potrzeb osób niepe³nosprawnych. Podjazd

przy wejœciu zewnêtrznym i na I piêtro oraz

przystosowane pomieszczenia sanitarne z pew-

noœci¹ pozwol¹ na swobodne korzystanie z bi-

blioteki.

To jedno z wiêkszych zadañ zaplanowanych na

ten rok. Zabezpieczyliœmy w bud¿ecie pieni¹dze

na ten cel, ale zabiegaæ bêdziemy jeszcze o œrod-

ki pozabud¿etowe. Jestem przekonany, ¿e po

zakoñczeniu tej inwestycji o korzyœciach bêd¹

mogli mówiæ wszyscy - i mieszkañcy i pracow-

nicy.

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia 

z powodu œmierci ojca 

Koledze Piotrowi Zegzdrynowi

sk³adaj¹ radni Rady Miejskiej

Chojnowa, Burmistrz Miasta 

i pracownicy Urzêdu.

Po telefonicznym dy¿urze
- odpowiedzi burmistrza

Przypominamy, ¿e w ka¿dy wtorek 
w godz. 9.00 - 11.00 burmistrz czeka 

na Pañstwa pytania pod numerem telefonu
818-86-77 lub 818-82-85.
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XXXV, ostatnia w minionym roku sesja Rady

Miejskiej Chojnowa dotyczy³a m.in. uchwalenia

bud¿etu miasta na 2005 r. Przedstawiony

wczeœniej projekt bud¿etu pozytywnie zaopi-

niowa³a Regionalna Izba Obrachunkowa oraz

Komisje Sta³e Rady z wyj¹tkiem Komisji Zdrowia

Ochrony Œrodowiska i spraw spo³ecznych, która,

jak stwierdzi³ jej przewodnicz¹cy Wojciech

Urbaniak, nie wypracowa³a jednoznacznej opinii. 

Dochody bud¿etu 2005 roku wynosz¹ 22.933.851

z³ i s¹ wy¿sze o 2.634.347 z³ od planowanych

dochodów roku 2004.

Tegoroczny bud¿et Chojnowa przewiduje deficyt 

w wysokoœci 1.215.113 z³, który bêdzie finan-

sowany po¿yczk¹.

Ponad 40% bud¿etu poch³onie oœwiata, na pomoc

spo³eczn¹ zaplanowano 21,38%, 17,76 % zabez-

pieczono na gospodarkê komunaln¹.

Ponad 3 mln z³ przeznaczono na inwestycje 

w mieœcie. Przyjête do realizacji zadania inwesty-

cyjne to miêdzy innymi d³ugo oczekiwany remont

ulicy Samorz¹dowej, budowa budynku socjalnego

przy ul. Z³otoryjskiej, przebudowa kanalizacji sa-

nitarnej, wymiana nawierzchni chodników,

budowa oœwietlenia oraz utworzenie podstrefy

Legnickiej Strefy Ekonomicznej. Wydatki

zwi¹zane z utworzeniem postrefy przeznaczone

bêd¹ na budowê infrastruktury w ulicy £u¿yckiej

niezbêdnej dla lokowania przedsiêbiorstw i two-

rzenia nowych miejsc pracy. Pozosta³e wydatki

inwestycyjne to miêdzy innymi modernizacje

kot³owni w Miejskim Oœrodku Pomocy Spo³ecz-

nej, Szkole Podstawowej Nr 3 i Przedszkolu Nr 3

– wp³yn¹ one na zmniejszenie kosztów ogrzewa-

nia.

Ta ostatnia w roku sesja by³a jednoczeœnie sesj¹

podsumowañ. Sprawozdanie z prac Komisji Rady

Miejskiej w 2004 r. przedstawili ich przewod-

nicz¹cy.

O dzia³alnoœci Rady w minionym roku mówi³

tak¿e przewodnicz¹cy Rady Tadeusz Bobyk.

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Komisji Bud¿etu,

Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury

(wyci¹g)

Na spotkaniach cz³onkowie komisji zajmowali siê

na bie¿¹co sprawami bud¿etu miasta na rok 2004

oraz projektem bud¿etu na rok 2005. Dokonana

zosta³a równie¿ analiza wykonania bud¿etu za rok

2003 i czêœciowo za rok 2004.

W trakcie posiedzeñ zapoznano siê z koncepcj¹

budowy basenu. Jednak z uwagi na brak zaintere-

sowania Gminy Wiejskiej Chojnów w partycy-

powaniu w kosztach tego przedsiêwziêcia,

odst¹piono od dalszych prac w tym zakresie.

Kolejnym tematem posiedzeñ komisji by³a aktuali-

zacja Wieloletniego Planu Inwestycyjnego oraz

dyskusja nad wnioskami dotycz¹cymi zmian 

w Planie Zagospodarowania Przestrzennego

Miasta. Cz³onkowie komisji brali równie¿ udzia³ 

w pracach dotycz¹cych restrukturyzacji Chojnow-

skiego Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Miesz-

kaniowej.

Sprawozdanie z dzia³añ Komisji Oœwiaty,

Kultury, Sportu i Bezpieczeñstwa

(wyci¹g)

Posiedzenia komisji odbywa³y siê zgodnie z przyjê-

tym harmonogramem. 

W posiedzeniach komisji bra³y udzia³ osoby przy-

gotowuj¹ce merytorycznie materia³y ujête w te-

matyce posiedzeñ i zaproszeni goœcie.

Tematyka, któr¹ zajmowa³a siê komisja w 2004

roku to miêdzy innymi:

· Omówienie i opiniowanie realizacji

inwestycji i remontów w placówkach

oœwiatowych maj¹cych wp³yw na pod-

niesienie jakoœci pracy dydaktycznej,

wychowawczej i opiekuñczej.

· Informacja i ocena stanu bezpieczeñ-

stwa mieszkañców i ich mienia na

terenie miasta.

· Wspó³praca jednostek oœwiatowych 

z policj¹.

· Ocena dzia³alnoœci klubów i organiza-

cji sportowych.

· Informacja o funkcjonowaniu placó-

wek oœwiatowo-kulturalnych.

· Analiza wykonania bud¿etu dotycz¹ca

czêœci oœwiatowych, wydatków na kul-

turê.

· Ocena stanu czystoœci i porz¹dku 

w mieœcie i stanu przygotowania do

okresu zimowego.

· Monitoring przebiegu realizacji

Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

Na ka¿dym posiedzeniu komisji by³y omawiane

sprawy bie¿¹ce, zlecone komisji, jak równie¿ ana-

lizowano i rozpatrywano materia³y sesyjne.

Sprawozdanie z pracy Komisji Zdrowia, Ochrony

Œrodowiska i Spraw Spo³ecznych w okresie od

VIII do XII 2004 roku. (wyci¹g)

W okresie sprawozdawczym komisja odby³a 5

posiedzeñ. Wiod¹cymi tematami by³y m.in.:

· miejski plan gospodarki odpadami;

· funkcjonowanie Warsztatu Terapii

Zajêciowej w Chojnowie;

· g³ówne kierunki dzia³añ na rzecz

poprawy stanu œrodowiska natural-

nego;

· sytuacja zdrowotna i socjalno – bytowa

spo³eczeñstwa przed okresem zimowym

2004 / 2005;

· problemy m³odzie¿y chojnowskiej 

w aspekcie dzia³alnoœci Powiatowej

Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Chojnowie;

· wdra¿anie planu gospodarki odpadami

a bud¿et miasta na 2005 rok;

· opracowanie planu pracy komisji na

2005 rok.

Poza w/w tematami posiedzeñ radni byli na

bie¿¹co informowani o funkcjonowaniu Przychod-

ni Rejonowej w Chojnowie przez jej kierownika

pana Boles³awa Jakubiaka.

W okresie sprawozdawczym komisja wygene-

rowa³a 8 wniosków, z czego 4 skierowane by³y do

Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Chojnowa, trzy

do Burmistrza Miasta Chojnowa, jeden zaœ regu-

luje sposób protoko³owania posiedzeñ komisji.

Ponadto komisja by³a inicjatorem „Protestu”

dotycz¹cego prowadzenia i finansowania

Warsztatów Terapii Zajêciowej (protest skie-

rowany do parlamentarzyastów woj. dolno-

œl¹skiego oraz ministra zdrowia.dotyczy³

nieograniczania wydatków na tê placówkê -

przyp.red.)

W trakcie posiedzeñ komisja opiniowa³a tak¿e pro-

jekty uchwa³ kierowanych na najbli¿sze sesje.

Sprawozdanie Przewodnicz¹cego Rady

Miejskiej za 2004 r.

W omawianym okresie ³¹cznie z dzisiejsz¹ sesj¹,

pracowaliœmy 16 razy na obradach plenarnych, 

z tego sesji nadzwyczajnych by³o 5. Mo¿na siê

spieraæ, czy zachowane by³y ujête w Statucie

wszystkie procedury ich zwo³ywania, ale nale¿y

pamiêtaæ, ¿e nie tylko liczy siê litera prawa, ale 

i jego duch - a wiêc dlaczego i po co Radni w try-

bie poœpiesznym byli tu zapraszani. 

Chcê przypomnieæ, ¿e na sesjach nadzwyczajnych

przyjêliœmy program rozwoju lokalnego, pod-

jêliœmy uchwa³ê w sprawie w³¹czenia Chojnowa

do LSSE (dalsze procedury s¹ w toku), wyrazil-

iœmy zgodê na porêczenie wekslem kredytu termo-

mo-dernizacyjnego (zadanie w SP 4) oraz rozpa-

trywaliœmy sprawê funkcjonowania firmy „Profet” 

w Osetnicy. Chcia³bym siê chwilê zatrzymaæ przy

tym temacie. Patrz¹c z perspektywy kilku miesiêcy,

My - Rada Miejska Chojnowa bez zbêdnego poœ-

piechu i niepotrzebnych emocji, zachowuj¹c zimn¹

krew, pozwoliliœmy firmie tej przetrwaæ, a co za

tym idzie, wybudowaæ biofiltr i kontynuowaæ

dzia³alnoœæ bez zak³ócania œrodowiska natural-

nego w swym otoczeniu.

Inne nasze zachowanie to jest uchwalenie stano-

wiska w sprawie zaprzestania dzia³alnoœci produk-

cyjnej firmy „Profet” narazi³oby nas, na co najm-

niej œmiesznoœæ, a co najgorsze, mog³oby

spowodowaæ, ¿e w tym i tak ubogim œrodowisku,

bez ma³a 100 osób utraci³oby miejsca pracy.

Ponadto w trakcie sesji nadzwyczajnych uhono-

rowaliœmy Pana doktora Andrzeja Paw³owskiego

tytu³em Zas³u¿onego dla Miasta Chojnowa, 

a Pana Dietera Schroedera z Niemiec tytu³em

Honorowego Obywatela Miasta Chojnowa, tak

wiêc sesje nadzwyczajne by³y nie tylko potrzebne,

ale i po¿¹dane chocia¿by z gospodarczego punktu

widzenia. 

W trakcie sesji zwyczajnych oraz tych nadzwyczaj-

nych, (przy frekwencji powy¿ej 92%). Przyjêliœmy

ok. 80 uchwa³, które dotyczy³y praktycznie wszyst-

kich sfer funkcjonowania miasta Chojnowa. 

Na  XXXV  sesj i
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Radni z³o¿yli 19 interpelacji, ok. 50 zapytañ i

Rada przyjê³a do realizacji 10 wniosków meryto-

rycznych. Przyjêliœmy tak¿e jednomyœlnie

stanowisko Rady w sprawie finansowania przez

bud¿et pañstwa Warsztatów Terapii Zajêciowej,

który skierowany zosta³ do najwa¿niejszych

organów pañstwa oraz dolnoœl¹skich parlamen-

tarzystów.

Przyjêliœmy tak¿e 25 lutego 2004 r. na wniosek

Burmistrza Miasta Chojnowa stanowisko Rady 

w sprawie przydzielenia mieszkania lokatorskiego

Pani Wies³awie Tit. Z ró¿nych wzglêdów do chwili

obecnej ta sprawa nie zosta³a za³atwiona, a Rada

prowadzi z osob¹ oczekuj¹c¹ bardzo bogat¹ 

i obfit¹ korespondencjê. 

Ca³a dzia³alnoœæ Rady Miejskiej nakierowana

by³a na realizacjê rocznego planu pracy Rady

Miejskiej Chojnowa na rok 2004, który przyjêliœmy

na ostatniej grudniowej sesji 2003 roku. I tak

z g o d n i e

z tym planem pracy, gdzie sta³ym punktem by³o

rozpatrywanie projektów uchwa³, omówiliœmy 

i rozpatrywaliœmy 35 tematów zapisanych we

wspomnianym wy¿ej planie pracy. 

Œmia³o mogê twierdziæ, ¿e oprócz realizowania

przyjêtych zadañ planowanych Rada Miejska

Chojnowa otwarta jest w sposób trwa³y na szeroko

rozumiane wspó³dzia³anie ze wszystkimi oœrodka-

mi miasta. Powy¿szemu s³u¿¹ nastêpuj¹ce przed-

siêwziêcia inicjowane przez Radê:

· Organizowanie okresowych spotkañ 

z wyborcami w poszczególnych obwo-

dach wyborczych;

· Zorganizowanie dla Radnych, wybor-

ców i pracodawców spotkania 

z Pos³em Ziemi Legnickiej Ryszardem

Zbrzyznym (wybrane firmy KGHM

otrzyma³y oferty chojnowskich praco-

dawców jak zostaliœmy zapewnieni

przez Prezesa „Merkusa”, sprawa jest

w toku);

· Organizacja spotkania radnych mias-

ta, powiatu oraz gminy wiejskiej

Chojnów, z radnym Sejmiku Dolno-

œl¹skiego Panem Jaros³awem Kurza-

w¹ na temat tworzenia nowych

obszarów gospodarczych;

· Podjêcie inicjatywy w sprawie

w³¹czenia Chojnowa do Legnickiej

Specjalnej Strefy Ekonomicznej;

· Podkreœliæ nale¿y tak¿e fakt utrzyma-

nia indywidualnych kontaktów 

z wyborcami i przedk³adanie na tym

forum wielu ich problemów i spos-

trze¿eñ przez cz³onków naszej Rady.

Kolejnym bardzo dobitnym przyk³adem dbania o

tworzenie w³aœciwego wizerunku naszego miasta

jest fakt coraz bardziej zacieœniaj¹cych siê

(doprowadziæ to ma do nawi¹zywania stosunków

partnerskich) wspó³dzia³ania z miastami Egels-

bach w Niemczech i Comentry we Francji, naszych

kontaktów. W dniu wczorajszym Pan Dieter

Schreoder uprzejmy by³ podziêkowaæ Radzie za

wizytówkê z herbem naszego miasta, potwier-

dzaj¹c¹ jego Honorowe Obywatelstwo Miasta

Chojnowa.

Zarówno Pan Dieter Schroeder, jak i Pani

Martina Weltz wiceprzewodnicz¹ca Stowarzy-

szenia na Rzecz Miast Partnerskich Egelsbach

potwierdzili, ¿e Rada Miasta Egelsbach sto-

sunkiem g³osów 30 „za”, przy 1 g³osie „wstrzy-

muj¹cym siê” wyrazili zgodê na partnerstwo 

z miastem Chojnowem.

Radni miasta Chojnowa mieli okazjê, zarówno

poznaæ, jak i porozmawiaæ z naszymi nowymi

przyjació³mi z Francji i Niemiec, którzy wizytowali

Chojnów.

Myœlê, ¿e w roku 2005 przyjête w tym zakresie

zadania zostan¹ zmaterializowane, a w³aœciwe ich

spo¿ytkowanie dobrze bêdzie s³u¿yæ chojnow-

skiemu spo³eczeñstwu.

Dobrze siê sta³o, ¿e w trakcie bie¿¹cego roku

potrafiliœmy pamiêtaæ o tych, którzy zas³u¿yli siê

naszemu miastu, a wiêc potrafiliœmy doceniæ pracê

i dorobek doktora Andrzeja Paw³owskiego, a dy-

namika stosunków z Egelsbach nie by³aby mo¿liwa

bez uhonorowania Pana Dietera Schrodera.

Sprawozdanie 24/04 z pracy 

Burmistrza Miasta Chojnowa w okresie 

od dnia 24 listopada 2004r do 29 grudnia

2004r.

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospodarczego

m.in. :

1. Zakoñczono budowê oœwietlenia 

ul. £u¿yckiej.

2. Zakoñczono budowê kot³owni gazowej

w MDK.

3. Wykonano odcinek chodnika z kostki

polbruk przy ul. Drzyma³y.

4. Zamontowano wiatê przystankow¹ na

ul. Paderewskiego.

5. Zakoñczono budowê wewnêtrznej

instalacji c.o. w Muzeum Regionalnym.

6. Zamontowano alarm przeciww³ama-

niowy w budynku przy ul. D¹brow-

skiego 10.

7. Oddelegowano pracowników publicz-

nych do prac porz¹dkowych i rozbiór-

kowych w ChZGKiM.

8. Wykonano prace porz¹dkowe w Parku

Œródmiejskim.

9. Zamontowano ogrodzenie przy ul. Leg-

nickiej pomiêdzy Optykiem a Przy-

chodni¹ Rejonow¹.

10. Wykonano nowe rynny i rury spustowe

w „Domu Chemika”.

11. Zamontowano oœwietlenie œwi¹teczne

na terenie miasta.

12. Pomalowano 3 mieszkania przed za-

siedleniem.

13. Z³o¿ono w Starostwie Powiatowym

wniosek o pozwolenie na budowê bu-

dynku socjalnego przy ul. Z³oto-

ryjskiej.

14. Przeprowadzono równanie dróg grun-

towych przy ul. Samorz¹dowej, £u-

¿yckiej, Bielawskiej, Fabrycznej i Rze-

mieœlniczej.

15. Zakupiono 49 energooszczêdnych

sodowych opraw oœwietlenia ulicznego,

które jest sukcesywnie montowane

(obecnie wymieniane s¹ w ci¹gu 

ul. Mickiewicza i ul. Okrzei).

16. Zakupiono 5 szt. pojemników na

piasek.

17. Rozstrzygniêto przetarg na utrzymanie

zieleni miejskiej na rok 2005 – wygra³a

oferta p. Kazimierza Doro¿yñskiego za

kwotê 60 tys z³.

18. Og³oszono przetarg na opracowanie

programu konserwacji kamieniarskiego

wystroju fasady renesansowego Domu

Schrama w Chojnowie (Dom Che-

mika).

Z zakresu Wydzia³u Gospodarki i Ochrony

Œrodowiska m.in. :

1. Sprzedano na rzecz najemców 14 lokali

mieszkalnych przy zastosowaniu 95% 

i 92% bonifikaty na ³¹czn¹ kwotê

31.951,00 z³.

2. Sprzedano lokal u¿ytkowy na rzecz

najemcy przy ul. Kolejowej 27 za

kwotê 10.849,00 z³.

3. Sprzedano na rzecz najemcy nieru-

chomoœæ zabudowan¹ gara¿em przy 

ul. Wolnoœci 9 za kwotê 6.300,00 z³.

4. Sprzedano 3 nieruchomoœci niezabu-

dowane (przeznaczone pod budowê

gara¿y – oœ. Sikorskiego) za ³¹czn¹

kwotê 6.550,00 z³ (w wyniku przetargu

nieograniczonego).

5. Wydano decyzjê na podzia³ dzia³ki

46/17 obr. 6 (wydzielenie dzia³ki zabu-

dowanej budynkiem gara¿owym).

6. Przygotowano i przeprowadzono dwa

przetargi na sprzeda¿ :

a. dzia³ek przeznaczonych pod

zabudowê gara¿ami przy 

ul. £okietka – Sikorskiego 

w wyniku czego sprzedano

3 dzia³ki za ³¹czn¹ kwotê

6.550,00 z³

b. nieruchomoœci zabu-

dowanych budynkami gos-

podarczymi przy ul. Koœ-

ciuszki (teren by³ego Hos-

metu), zakoñczone wyni-

kiem negatywnym,

c. zawarto umowê dzier¿awn¹

na miejsce parkingowe przy

ul. Koœciuszki (na terenie

by³ego Hosmetu).

7. Wydano decyzjê na usuniêcie uschniê-

tych i zagra¿aj¹cych drzew dla PGNiG

S.A. w Warszawie, Regionalny Wy-

dzia³ Przesy³u we Wroc³awiu (3 szt.

grochodrzewu, pod warunkiem nasa-

dzenia nowych drzew w miejscu

wskazanym przez Urz¹d).

Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatelskich

m.in. 

1. W wymienionym okresie przyjêto 114

wniosków o przyznanie dodatku

Na  XXXV  sesj i -  c .d.
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mieszkaniowego, rozpatrzono i wydano

173 decyzje, przyznaj¹c dodatki

mieszkaniowe na kwotê 18.030 z³

z tego wydano : 

decyzji pozytywnych - 163

decyzji negatywnych - 10

Za miesi¹c grudzieñ wyp³acono dodatki

mieszkaniowe na kwotê 86.499,03 z³.

Wydano 6 decyzji o wstrzymaniu wyp³aty

dodatku mieszkaniowego.

2. Wszczêto 5 postêpowañ administra-

cyjnych w sprawie o wymeldowanie 

z pobytu sta³ego zamieszkania.

3. Przyjêto ok. 200 wniosków o wydanie

dowodu osobistego, wydano 200

dowo-dów osobistych.

4. Przyjêto 20 wniosków o wydanie pasz-

portu, wydano 19 paszportów.

Z zakresu Wydzia³u Organizacyjnego,

Oœwiaty i Zdrowia m.in.:

1. Wydano zarz¹dzenia w sprawie:

- wprowadzenia Regulaminu Organi-

zacyjnego Urzêdu Miejskiego w Choj-

nowie,

- wprowadzenia zmian w zak³adowym

planie kont,

- przeznaczenia do sprzeda¿y w drodze

bezprzetargowej na rzecz najemcy

loka-lu mieszkalnego znajduj¹cego siê

w bu-dynku po³o¿onym przy ul. Leg-

nickiej bêd¹cym w³asnoœci¹ Gminy

Miejskiej Chojnów,

- szczegó³owego podzia³u dochodów 

i wydatków bud¿etu Miasta Chojnowa

dotycz¹cego zmiany bud¿etu dokonanej

Uchwa³¹ Rady Miejskiej Chojnowa Nr

XXXIII/160/04 z dnia 24 listopada

2004r.,

- powo³ania Miejskiej Komisji Wybor-

czej w wyborach do M³odzie¿owej

Rady Miejskiej Chojnowa,

- zmiany w bud¿ecie Miasta Chojnowa

z tytu³u zmiany dotacji celowej na rok

2004,czêœciowego rozdysponowania

rezerw bud¿etowych oraz dokonania

przeniesieñ miêdzy rozdzia³ami i para-

grafami bud¿etu miasta Chojnowa na

rok 2004,

- przeprowadzenia okresowej inwen

taryzacji sprzêtu OC,

- wynagrodzenia Dyrektora

P r z e d s z k o l a

Miejskiego Nr 3 w Chojnowie.

- powierzenia stanowiska, udzielenia

pe³nomocnictwa i ustalenia wynagro-

dzenia Dyrektora MDK w zwi¹zku 

Na  XXXV  sesj i   -   c.d.

Uchwa³a  NrXXXV/170/04
Rady Miejskiej Chojnowa 
z dnia 29 grudnia  2004 r.

w sprawie przesuniêcia 

terminu sp³aty po¿yczki 

Na podstawie art.18 ust.2

pkt.15 ustawy z dnia 8 marca

1990 roku o samorz¹dzie

gminnym ( Dz.U z 2001r. Nr

142, poz.1591ze zm.) Rada

Miejska uchwala, co nastêpu-

je :

§1

Udziela siê zgody na prze-

suniêcie terminu sp³aty po-

¿yczki w kwocie 445.000 z³

udzielonej Samodzielnemu

Publicznemu Zak³adowi Opie-

ki Zdrowotnej - Przychodnia

Rejonowa w Chojnowie przez

Miasto Chojnów. Jako nowy

termin sp³aty ustala siê 1 gru-

dzieñ 2005 r. 

§2.

Wykonanie uchwa³y powierza

siê Burmistrzowi Miasta Choj-

nowa.

§3.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 

z dniem podjêcia i podlega

rozplakatowaniu na tablicy

og³oszeñ w Urzêdzie Miej-

skim i og³oszeniu w “ Gazecie

Chojnowskiej “

Przewodnicz¹cy Rady

Miejskiej

Tadeusz Bobyk

Uchwa³a Nr  XXXV/173/04

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 31 grudnia 2004r.

w sprawie zmiany w bud¿ecie  Miasta  Chojnowa 

na rok 2004.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.51 ust. 1 i 2 ustawy

z dnia 8 marca  1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.

z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,

Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,

Nr 214, poz. 1806, z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162,

poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.

1203) i art. 128 ust. 2 pkt. 1  ustawy z dnia 26 listopa-

da 1998r. o finansach  publicznych (Dz. U z 2003 r. Nr

15, poz. 148,  Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96,

poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004

r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264,

Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz.2135) Rada Miejska

Chojnowa uchwala, co nastêpuje  : 

§ 1.

Dokonuje zmiany w bud¿ecie Miasta Chojnowa na rok

2004 uchwalonym Uchwa³¹ Nr XXI/93/04 Rady

Miejskiej Chojnowa z dnia  25 lutego 2004r.poprzez:

zwiêkszenie dochodów o kwotê   -   446.961 z³

zmniejszenie  wydatków o kwotê   -    21.739 z³

zgodnie  za³¹cznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uch-

wa³y.
§ 2.

Plan dochodów po zmianach wynosi  23.110.700 z³

Plan wydatków po zmianach  wynosi  23.110.700 z³ 

Plan przychodów po zmianach wynosi    600.000  z³

zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3

Plan rozchodów po zmianach wynosi 600.000 z³ zgod-

nie z za³¹cznikiem Nr 4

§ 3.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta

Chojnowa 
§ 4.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega

rozplakatowaniu na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie

Miejskim w Chojnowie  i og³oszeniu w “ Gazecie

Chojnowskiej” 

Przewodnicz¹cy  Rady Miejskiej

Tadeusz  Bobyk

Uchwa³y Nr XXXV/174/04
Rady Miejskiej  Chojnowa
z dnia 29 grudnia 2004r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XXI/93/04 Rady Miejskiej
Chojnowa z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie
bud¿etu gminy miejskiej w Chojnowie na 2004 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 i art. 61 ust.2 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r.  Nr 23, poz.220, Nr
62, poz.558 , Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr
214,poz.1806, z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203),
art. 109, art.116 ust.1 pkt.4, art. 124 i art.128 ust.2 pkt.1
ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych
Dz.U z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65,
poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189,
poz. 1851,  Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.
890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz.
2135)  Rada Miejska   Chojnowa uchwala:

§ 1.

Dokonuje zmiany w  za³¹czniku Nr 9 “ Zestawienie przy-

chodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Œro-

dowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004” do Uchwa³y

Rady Miejskiej Chojnowa Nr XXI/93/2004 z dnia 

25 lutego 2004

1) w dziale 900 rozdziale 90011 § 4300 - Edukacja eko-

lo-giczna i organizacja obchodów Dni Ekologii - kwotê

5.000 z³ zastêpuje siê kwot¹ 2.000 z³,

2) w dziale 900 rozdziale 90011 § 4300 -  Leczenie i kon-

serwacja drzew kwotê 14.000 z³ zastêpuje siê kwot¹

2.000 z³,

3) w dziale 900 rozdziale 90011 § 4300 - wycinka

uschniêtych i zagra¿aj¹cych drzew kwotê 10.000 z³

zastêpuje siê kwot¹ 3.000 z³;

4) w dziale 900 rozdziale 90011 § 4300 -  gospodarka

odpadami kwotê 5.000 z³  zastêpuje siê kwot¹ 27.000 z³  

§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta

Chojnowa.

§ 3.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega

rozplakatowaniu na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miej-

skim w Chojnowie i og³oszeniu w “Gazecie Choj-

nowskiej”. 
Przewodnicz¹cy  Rady Miejskiej

Tadeusz  Bobyk
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Od 16 grudnia Miejski Dom Kultury ma nowego dyrektora.

Stanis³aw Horodecki - polonista z wykszta³cenia, wieloletni

nauczyciel i wydawca, obj¹³ to stanowisko po wygranym konkur-

sie og³oszonym przez Urz¹d Miejski. 

Z krótkiej rozmowy jak¹ przeprowadziliœmy z dyrektorem

dowiecie siê Pastwo co zamierza szef placówki, jakie stoj¹ przed

nim wyzwania, czego obawia siê najbardziej?

Emilia Grzeœkowiak - Ta funkcja nie jest Panu obca. Kilka lat temu

przez okres czterech lat kierowa³ ju¿ Pan t¹ placówk¹. Czy wed³ug

Pana coœ w chojnowskiej kulturze siê zmieni³o? Czy mieszkañcy grodu

nad Skor¹ stali siê bardziej wymagaj¹cy?

Stanis³aw Horodecki - Pe³nej odpowiedzi na to pytanie bêdê móg³

udzieliæ, kiedy uzyskamy od mieszkañców Chojnowa odpowiedzi na

przygotowywan¹ przez MDK ankietê. Chcemy zapytaæ w niej m.in. 

o oczekiwania chojnowian, o ich kulturalne potrzeby. Dziœ mogê

powiedzieæ jedynie, ¿e znacz¹co chcemy rozbudowaæ ofertê sekcji

zainteresowañ. Grupa teatralna, pracownia fotograficzna, plastyczna,

klub mi³oœników muzyki, klub sympatyków dobrego filmu, to tylko

niektóre z pomys³ów, z którymi zamierzamy wyjœæ do mieszkañców

ju¿ od lutego. Zdajê sobie sprawê, ¿e przekonanie mieszkañców do

tego, i¿ warto bywaæ na imprezach organizowanych przez MDK

bêdzie musia³o trochê potrwaæ, ale mam nadziejê, ¿e za jakiœ czas

dom kultury „o¿yje” ró¿norodnoœci¹ kulturalnej oferty.

E.G. - Jakie bêd¹ pierwsze Pana dzia³ania?

S.H. - Przede wszystkim chcia³bym uruchomiæ sale, które do tej pory

z racji swego stanu technicznego by³y rzadko wykorzystywane.

Remont kawiarenki stawiam tu na miejscu pierwszym, gdy¿ w tej

przestrzeni chcia³bym organizowaæ szereg klubowych spotkañ.

Remonty budynku to najwiêksze finansowo wyzwanie tego roku.

Z innej beczki - planujê wykreowaæ tak¹ imprezê, która uczyni³aby

Chojnów miastem rozpoznawalnym na kulturalnej mapie Polski.

E.G. - Czy zamierza Pan utrzymaæ w programie sta³e imprezy, które

wros³y ju¿ w nasz¹ kulturê?

S.H. - Wszystkie sprawdzone imprezy oczywiœcie pozostan¹, choæ

byæ mo¿e nieco zmodyfikujemy ich formu³ê. 

E.G. - Jakie zmiany i propozycje nowych, byæ mo¿e cyklicznych

imprez?

S.H. - Na to pytanie wola³bym

odpowiedzieæ za dwa, trzy mie-

si¹ce. Prowadzê w tej chwili roz-

mowy, tak¿e w poszukiwaniu mece-

natu, w kilku ró¿nych kierunkach

kulturalnej aktywnoœci. Jaki bêdzie

efekt - trudno dziœ przewidywaæ.

Powiem, wiêc mo¿e tylko ogólnie,

¿e pomys³y ogniskuj¹ siê wokó³

teatru, fotografii, filmu i pewnych niszowych dziedzin, jak „scrabble”

czy „go”. 

E.G. - Jak zamierza Pan zachêciæ chojnowian do uczestnictwa w pro-
ponowanych przez Miejski Dom Kultury imprezach?

S.H. - Chcê postawiæ na nowoczesne metody komunikacji. 

W ankiecie, o której wspomina³em, bêdzie te¿ proœba o przekazanie

nam w³asnego adresu „meilowego”. Te osoby, które zgodz¹ siê

udostêpniæ nam swój adres, bêd¹ t¹ drog¹ otrzymywa³y informacje 

o wszystkich bie¿¹cych i przygotowywanych imprezach. Nie znaczy

to, ¿e rezygnujemy z form tradycyjnych - plakatów, banerów czy

informacji prasowych.

Myœlê, ¿e je¿eli pierwsze imprezy przekonaj¹ mieszkañców do tego,

co robimy, sami chêtniej bêd¹ kontaktowaæ siê z nami, proponowaæ

coœ nowego.

E.G. - To plany i pewnego rodzaju wytyczne na najbli¿sz¹ przysz³oœæ.

A jakie marzenia zwi¹zane z chojnowsk¹ kultur¹ ma nowy dyrektor?

S.H. - Zabrzmi to przyziemnie, ale marzenia dotycz¹ pieniêdzy. Po

pierwsze po to, by zmodernizowaæ obiekt i przystosowaæ go do

oczekiwañ, jakie stawia siê wspó³czeœnie przed placówkami kultural-

nymi. Po drugie pieniêdzy w portfelach mieszkañców, albowiem

dopiero wtedy, gdy bêd¹ oni w stanie zaspokoiæ swoje podstawowe

¿yciowe potrzeby, chêtniej zaczn¹ poszukiwaæ atrakcyjnej oferty kul-

turalnej.

E. G. - Tego ¿yczylibyœmy sobie wszyscy. Dziêkujê za rozmowê.

Szef kulturalny

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka”

poszukuje chêtnych osób, które podejm¹ siê

spo³ecznego nauczania jêzyka niemieckiego.

Lekcje dla dzieci maj¹ pomóc najm³odszym 

w nauce i wzbogaciæ ich umiejêtnoœci. Bêdziemy

wdziêczni 

za zainteresowanie i pomoc.

Kontakt pod numerem tel. 

(076) 819-64-80. 

Apel do mieszkañców!
Wymieniasz meble lub sprzêt AGD, masz zbêdn¹ odzie¿,

chcesz wspomóc potrzebuj¹c¹ rodzinê? 

Mo¿esz pomóc dziel¹c siê tym czego Ci zbywa. 

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka” wspólnie 

z redakcj¹ “G.Ch.” prosi o wsparcie dzia³añ na rzecz 

chojnowskich rodzin.

Przyjmiemy ka¿dy dar i skierujemy do osób potrzebuj¹cych.

Bêdziemy wdziêczni za ka¿d¹ formê pomocy, 

ofiarodawcom podziêkujemy na ³amach 

Gazety Chojnowskiej.

Dary bêd¹ przyjmowane w ka¿dy pi¹tek 

w godz. 18.00 - 19.00 

w sto³ówce przy ul. Drzyma³y 4 

(dawna sto³ówka MPGKiM).

Kontakt pod numerem telefonu 818-66-84. 
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ZZ   kkoo llêêdd¹¹  ii   ¿¿yycczzeenn iiaammii
To ju¿ sta³o siê tradycj¹. Ka¿dego roku

przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia mali

artyœci ze Szko³y Podstawowej nr 4

wyje¿d¿aj¹ do stolicy Dolnego Œl¹ska 

z kolêd¹ i ¿yczeniami.

Oko³o 50.osobowy zespó³ muzyczny 

i szkolny chór z dyrektorem szko³y

Andrzejem Przybyszem i opiekunem

muzycznym Zenonem Chmielewskim

odwiedzi³ Dolnoœl¹ski Urz¹d Woje-

wódzki we Wroc³awiu daj¹c tu niepow-

tarzalny koncert kolêd i pastora³ek. Grali

i œpiewali dla marsza³ka Paw³a

Wróblewskiego, wicewojewody Stani-

s³awa Janika, dyrektor Kuratorium

Oœwiaty Teresy Kalety, dyrektorów

wydzia³ów i pracowników urzêdu.

Tej muzykuj¹cej grupie, towarzyszy³

burmistrz Jan Serkies sk³adaj¹c

dolnoœl¹skim samorz¹dowcom w imie-

niu chojnowian œwi¹teczne ¿yczenia.

Echo bo¿onarodzeniowej muzyki nios³o

siê po ca³ym gmachu, do œpiewu w³¹cza-

li siê zaciekawieni dŸwiêkami fletów

pracownicy, ³¹czyli siê w przyjaznym

krêgu przy akordach melodii „Prze-

ka¿my sobie znak pokoju…”

Obiektyw naszego fotoreportera wych-

wyci³ niejedn¹ ³zê wzruszenia ocieran¹

ukradkiem. 

W drodze powrotnej, zgodnie z tradycj¹,

muzycy odwiedzili redakcjê „Gazety

Wroc³awskiej” w Legnicy, gdzie odbiór

ich wystêpu by³ podobny.

Ju¿ nastêpnego dnia tego wspania³ego

koncertu wys³uchali równie¿ pracownicy

Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. 

* * *

Kilka minut póŸniej na sali posiedzeñ

przed pracownikami Urzêdu Miejskiego

wyst¹pili uczniowie Gimnazjum nr 2

przedstawiaj¹c historiê narodzenia Pana

w aspekcie wspó³czeœnie prze¿ywanych

œwi¹t. By³ to nie tylko spektakl ubar-

wiony muzyk¹ i wspania³ym œpiewem,

ale przede wszystkim lekcja tolerancji,

mi³oœci i wspó³czucia.

Wraz z ¿yczeniami uczniowie przynieœli

oryginaln¹ choinkê dla burmistrza 

i wspania³y œwi¹teczny stroik dla prze-

wodnicz¹cego rady.

Z kolêd¹ i ¿yczeniami do ratusza za-

witali tak¿e najm³odsi chojnowscy

kolêdnicy - przedszkolaki z ochronki

przy Domu Zakonnym Ss. S³u¿ebniczek

Najœwiêtszej Marii Panny w Chojnowie.

W tym samym czasie w Miejskim Domu

Kultury uczniowie SP3 pokazali na sce-

nie œwi¹teczne widowisko. Po nich

m³odzie¿ z Gimnazjum nr 1 wystawia³a

jase³ka, których fabu³¹ by³a walka dobra

ze z³em. Wspania³a, nowoczesna kon-

wencja przedstawienia zachwyci³a

wszystkich widzów.

Folklor i klasyka

21 grudnia niecodzienny koncert trady-

cyjnych œwi¹tecznych melodii dali

cz³onkowie Spo³ecznego Ogniska

Muzycznego w Chojnowie, którzy przed

liczn¹ publicznoœci¹ zgromadzon¹ w auli

Gimnazjum nr 2, dali popis swoich

umiejêtnoœci wykonuj¹c kolêdy na

fortepianie, skrzypcach, gitarach i ako-

rdeonie. W bo¿onarodzeniowy nastrój

s³uchaczy wprowadzi³ zespó³ folklo-

rystyczny „Jaskó³ki z Krzywej, daj¹c

koncert œwi¹-tecznych melodii w ludo-

wym klimacie.

Kolêdowano w szko³ach, przedszko-

lach, instytucjach, zwi¹zkach i sto-

warzyszeniach. Chojnów wspólne

kolêdowanie kultywuje od lat - nie

tylko przy wigilijnym stole, w gronie

najbli¿szej rodziny, ale tak¿e wœród

przyjació³ dla przyjació³ i z przy-

jació³mi.

eg
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Koniec roku i poczπtek nastÍpnego, to
czas spotkaÒ z najbliøszymi, rodzinπ 
i wspÛ≥pracownikami, czas pe≥en ciep-
≥ych øyczeÒ pomyúlnoúci i nadziei. To
takøe czas podsumowaÒ i wytyczania
nowych celÛw, zarÛwno w wymiarze
osobistym, jednostkowym, ale takøe 
w dzia≥aniach zbiorowoúci spo≥ecznej,
instytucji, czy organizacji. Tradycjπ, 
w naszym mieúcie sπ spotkania w gronie
znajomych na op≥atkach, wigiliach czy
jase≥kach.
åwiÍtujemy, ≥amiπc siÍ op≥atkiem,
podajπc sobie rÍce w geúcie pojedna-
nia, zapominajπc o wszelkich urazach 
i sk≥adajπc sobie øyczenia. 

* * *

ÑBÛg siÍ rodzi, moc truchleje...î - s≥owa
znanej kolÍdy rozleg≥y siÍ w úwietlicy
budynku by≥ej Szko≥y Podstawowej Nr 2
przy pl. Zamkowym, gdzie spotkali siÍ
cz≥onkowie chojnowskiego ko≥a Dolno-
úlπskiego Zwiπzku InwalidÛw Narzπdu
Ruchu. 
15 grudnia o godzinie 15.30, ponad trzy-
dziestoosobowa grupa cz≥onkÛw pod
kierunkiem przewodniczπcej p. Teresy
KamiÒskiej, zebra≥a siÍ, jak kaødego
roku witajπc uroczyúcie kolÍdami 
i op≥atkiem zbliøajπcy siÍ okres Boøego
Narodzenia. 
W spotkaniu, uczestniczy≥ burmistrz
Chojnowa Jan Serkies, ktÛry w nawale
swych obowiπzkÛw, znalaz≥ chwilÍ, by
zjawiÊ siÍ wúrÛd niepe≥nosprawnych.
Obecna by≥a teø p. Ewa Wiszniewska  
kierownik Miejskiego Oúrodka Pomocy
Spo≥ecznej w Chojnowie.

ÑChcia≥bym z≥oøyÊ PaÒstwu i Waszym
rodzinom serdeczne øyczenia mi≥ych 
i spokojnych úwiπt - powiedzia≥ burmistrz
Serkies. - ØyczÍ przede wszystkim duøo
zdrowia, ciep≥a rodzinnego i mi≥ego
spÍdzenia tych, najbardziej rodzinnych
úwiπt...î
Zebrani podzieli l i  s i Í  op≥atkiem
sk≥adajπc sobie wzajemnie øyczenia.
W trakcie imprezy, w ramach úwiπ-
tecznego prezentu od najm≥odszych
mieszkaÒcÛw naszego miasta, ucz-
niowie Szko≥y Podstawowej Nr 3 

w Chojnowie zaprezentowali montaø
jase≥okowo-wokalny nawiπzujπcy do
narodzenia Jezusa Chrystusa. 
W zwiπzku z przypadajπcymi w tych 
dniach dwoma innymi ÑúwiÍtamiî  
urodziny i imieniny przewodniczπcej
ko≥a, zebrani z≥oøyli jej z tej okazji
øyczenia obdarzajπc jπ wiπzankπ
kwiatÛw.
Ca≥oúÊ imprezy uatrakcyjni≥ úwiπteczny
poczÍstunek przygotowany przez przed-
stawicielki zarzπdu ko≥a oraz paczki 
z upominkami dla cz≥onkÛw ko≥a. 
A muzycznπ stronÍ przygotowa≥ pan
Tadeusz Krawczyk, grajπc na akor-
deonie piÍkne, znane polskie kolÍdy,
úpiewane przez wszystkich zebranych...

J.J.
* * *

ìPrzy wigilijnym stole,
£amiπc op≥atek úwiÍty,
Pomnijcie, øe dzieÒ ten radosny
W mi≥oúci jest poczÍty Ö.î

S≥owa te stanowi≥y motto Wigilii dla
samotnych organizowanej przez Miejski
Oúrodek Pomocy Spo≥ecznej w Choj-
nowie.
Po raz dziesiπty 21 grudnia 2004 r. przy-
byli wszyscy Ci, ktÛrzy czujπ siÍ samotni,
potrzebujπ kontaktu z innymi, a nastrÛj
úwiπteczny, wigilijne potrawy, kolÍdy
zapewniajπ to wszystko.
Nie jest to tylko spotkanie konsump-
cyjne, ale takøe sπ to chwile zadumy, 
w ktÛrπ wprowadzi≥y dzieci ze Szko≥y
Podstawowej Nr 3 przedstawiajπce ins-
cenizacjÍ okolicznoúciowπ.
WspÛlna Wieczerza jest dla tych ludzi
jednπ z niewielu okazji spotkaÒ w szer-
szym gronie, spotkaÒ w w≥adzami mias-
ta, z organizatorami Wigilii, a takøe
przyjÍcie b≥ogos≥awieÒstwa KsiÍdza
Pra≥ata. NastrÛj úwiπt, rodzinna atmos-
fera, klimat jednoúci i ciep≥a, to symbole
tego niepowtarzalnego spotkania.
Spotkanie to mog≥o siÍ odbyÊ tylko
dziÍki ludziom dobrej woli i im w≥aúnie
wszyscy dziÍkujemy:
PHU Sp. z  o.o. ìNarzÍdziowiecî,
Pa Òstwu Kowalczykom - Handel
Towarami Masowymi i Transport
CiÍøarowy, Panu Ryszardowi Pacule -
Agencja Ochrony Pracy i årodowiska
ìBHPEî, Pani Halinie Gruszka, Panu
Stanis ≥awowi Kupczykowi - w ≥aúci-
cielowi piekarni, Panom Stanis≥awowi
i £ukaszowi Kryszczukom, Panu
Krzyúkowowi, a takøe Pani Halinie
Salastowicz, uczniom i ich wy-
chowawcom ze Szko≥y Podstawowej
Nr 3.

Podnios≥a oprawa, a przede wszystkim
rodzinna atmosfera pozwali≥y poczuÊ
siÍ wszystkim godnie i szczÍúliwie.

Kierownik MOPS w Chojnowie
Ewa Wiszniewska

* * *  

Uroczystπ  Wigil i Í  23 grudnia w Dol-
noúlπskim Oúrodku PielÍgnacyjnym,
ciep≥ym powitaniem, rozpoczÍ≥a dytek-
tor Ma≥gorzata Cz≥onka. Zapalone
úwiece na starannie nakrytym stole 
sali ìNiebieskiego Parasolaî wprowa-

dza≥y nastrÛj tak bliski i drogi kaødemu
sercu. Wszyscy zgromadzeni ws≥uchiwali
siÍ w s≥owa Ewangelii. Wieczerza mia≥a
bardzo wznios≥y i prawdziwie rodzinny
charakter, wziÍ≥o w niej udzia≥ wielu
zaproszonych goúci, wúrÛd nich przed-
stawiciele w≥adz miasta, gminy i po-
wiatu, ktÛrzy z≥oøyli wszystkim pracow-
nikom i podopiecznym najlepsze øycze-
nia. Kulminacyjnym momentem spotka-
nia by≥o dzielenie siÍ op≥atkiem.
Wzruszenie malowa≥o siÍ na twarzach, 
a uúcisk d≥oni i spojrzenie w oczy czÍsto
zastÍpowa≥y wszelkie øyczenia. 
W atmosferze serdecznoúci rodzinnego
ogniska przysz≥a pora na degustacjÍ
wspania≥ych wypiekÛw i tradycyjnych
daÒ. Potrawy na tÍ okazjÍ przygotowali

pracownicy i wolontariusze ìParasolaî.
Dzieci z przykoúcielnej scholi przed-
stawi≥y specjalny úwiπteczny program,
zachÍca≥y do wspÛlnego úpiewania
kolÍd, ktÛre dodawa≥y blasku Wigilii.
KolÍdowaniu towarzyszy≥a poezja
boøonarodzeniowa. Pojawi≥ siÍ takøe
åwiÍty Miko≥aj z workiem pe≥nym
prezentÛw. UpominkÛw wystarczy≥o dla
kaødego. Uczestnicy spotkania wynieúli
wiele ciep≥a, przyjaznych uczuÊ i do-
brych øyczeÒ. WspÛlne úwiÍtowanie
da≥o wiele przyjemnoúci i wprowadzi≥y
wszystkich w nastrÛj towarzyszπcy
Boøemu Narodzeniu. 

Danuta Rozmus

PRZY WIGILIJNYCH STO£ACH

WWWW         KKKK RRRR ÊÊÊÊ GGGG UUUU         ¯̄̄̄YYYY CCCC ZZZZ LLLL IIII WWWW YYYY CCCC HHHH         SSSS EEEE RRRR CCCC
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Chojnowski Hyde Park

Kaktusy pod ochron¹, czyli biofiltr rusza
I sta≥o siÍ. Prawie z siedmiomiesiÍcznym opÛünieniem,

ale jednak, rusza w Osetnicy biofiltr. Sama budowa instalacji
zwiπzanej z biofiltrem trwa≥a zgodnie z planem. NajwiÍcej
problemÛw i przeszkÛd na drodze realizacji budowy stworzy≥a
nasza biurokratyczna machina, przez ktÛrπ trzeba by≥o
przepchnπÊ sprawy zwiπzane z budowπ. Prace ruszy≥y pe≥nπ
parπ w po≥owie wrzeúnia. Jak zawsze zaczÍ≥o siÍ od wielkiego
pozornego budowlanego ba≥aganu. W miejscu, gdzie jeszcze
rok temu wznosi≥y siÍ konstrukcje osetnickiej spalarni, powsta≥
wykop pod nieckÍ biofiltra. Prace posuwa≥y siÍ bardzo szybko
i jedynym zmartwieniem by≥a pogoda. Tylko ona mog≥a
pokrzyøowaÊ plany. 

RÛwnolegle prowadzono prace nad budowπ wentyla-
torowi, w ktÛrej mia≥a znajdowaÊ siÍ rÛwnieø p≥uczka.
Budowana by≥a takøe nowa droga wewnÍtrzna. 

O tempie prac mogπ úwiadczyÊ zdjÍcia, ktÛre doku-
mentujπ poszczegÛlne etapy budowy. ZdjÍcia te jednak nie
dokumentujπ innych k≥opotÛw, ktÛre mia≥y miejsce i, ktÛre
by≥y rozwiπzywane z przys≥owiowego marszu.

Budowa biofiltra nie zyska≥a aø tak wielu sprzy-
mierzeÒcÛw jak by moøna by≥o tego oczekiwaÊ. Sprzy-
mierzeÒcy mieli byÊ nimi tylko na dobre, a nie na z≥e. Byli 
i tacy, ktÛrym mia≥ wyrosnπÊ Ûw przys≥owiowy kaktus, gdyø 
w ich ocenie, biofiltr mia≥ byÊ niewybudowany. NiektÛrzy
wrÍcz twierdzili, øe ÑNiemiecî chce nas oszukaÊ. By≥ nawet
pomys≥ zamkniÍcia zak≥adu.

Czym jest ten nieprzyjemny zapach, odÛr, smrÛd?
Czymú bardzo uciπøliwym, czymú, co mÍczy≥o mieszkaÒcÛw
okolic Osetnicy i Chojnowa przez d≥ugie lata. Ten odÛr to
rÛwnieø oko≥o osiemdziesiÍciu miejsc pracy. Moøna by≥o zlik-
widowaÊ zak≥ad, powiÍkszyÊ bezrobocie. Decyzje, jakie
zapad≥y, by≥y inne. UtrzymaÊ zak≥ad, miejsca pracy i moder-
nizowaÊ proces utylizacji odpadÛw zwierzÍcych. Wybrano
najtrudniejszy wariant w naszych realiach prawnych, finan-
sowych i administracyjnych.

Okaza≥o siÍ, øe metoda oczyszczania powietrza 
z uciπøliwych zapachÛw jest bardzo prosta. Zamiast nawiewu
úwieøego powietrza do hal produkcyjnych odwrÛcono
kierunek jego przep≥ywu. Zanieczyszczone powietrze jest
odsysane z hal produkcyjnych. Tam, gdzie powstajπ
najbardziej uciπøliwe zapachy powietrze jest wymieniane aø
dziesiÍÊ razy na godzinÍ. Odsysane powietrze systemem rur
kierowane jest do p≥uczki, ktÛra znajduje siÍ w wentyla-

torowni. Tu nastÍpuje pierwsza faza oczyszczania powietrza 
z py≥Ûw. Po przejúciu przez p≥uczkÍ powietrze staje siÍ bardziej
wilgotne, co przyspiesza proces oczyszczania jego przez bak-
terie øyjπce w pryzmie wrzosu i torfu. 

Po przejúciu zanieczyszczonego powietrza przez
p≥uczkÍ jest ono kierowane pod pryzmÍ usypanπ z wrzosu 
i torfu. Pryzma ta przykrywa ruszt biofiltra. Ruszt wykonany jest 
z drewna dÍbowego. Okazuje siÍ, øe nie beton, lecz twarde
drewno najlepiej nadaje siÍ na ruszt biofiltra. Ruszt biofiltra ma
powierzchniÍ 500 m2 (20x25 m). 

W≥aúciwy proces oczyszczania powietrza nastπpi 
w pryzmie biomasy, w ktÛrej smrodem zajmπ siÍ bakterie.
Pryzma jest usypana z wrzosu i torfu. Jej objÍtoúÊ wynosi 
700 m3. Za cztery, a moøe piÍÊ lat pryzma ta bÍdzie wysokiej
jakoúci naturalnym nawozem.

Jesteúmy úwiadkami koÒca pewnej historii, ktÛrπ
napisa≥o samo øycie. Ze swojej strony chcia≥bym podziÍ-
kowaÊ prezesom Zak≥adu Utylizacji OdpadÛw ZwierzÍcych
PROFET za dostÍp do zak≥adu, ktÛry umoøliwi≥ poprzez GazetÍ
Chojnowskπ sta≥e informowanie PaÒstwa o postÍpie prac
nad budowπ i uruchomieniem w Osetnicy biofiltra. 

Jerzy Kucharski

PS. 

A co z kaktusami? To juø osobne zagadnienie. Samo

wyhodowanie takiego kaktusa na d≥oni, nawet z powodu

oddania do uøytku biofiltra w Osetnicy, jest czymú niezwyk≥ym.

Dlatego teø uwaøam, øe nie powinno siÍ ich usuwaÊ, gdyø

kaktus w naszych szerokoúciach geograficznych, w dodatku

na d≥oni, to okaz godny objÍcia go úcis≥π ochronπ

gatunkowπ. 
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22 grudnia burmistrz
miasta i przewodniczπcy
rady uczestniczyli w uro-
czystoúci wrÍczenia
wyrÛønieÒ dla szeúciu
chojnowskich policjan-
tÛw. Listy gratulacyjne 
i wyrÛønienia funkcjona-
riusze otrzymali w Komen-
dzie Miejskiej w Legnicy 
z rπk szefa jednostki 
m≥. insp. Jana KrÛla.
Zwierzchnicy naszych
funkcjonariuszy docenili
wk≥ad pracy w realizacjÍ
zadaÒ s≥uøbowych na

rzecz umacniania ≥adu,
porzπdku i bezpieczeÒst-
wa publicznego, jaki
policjanci wykazujπ kaø-
dego dnia podczas nie-
≥atwej i odpowiedzialnej
s≥uøby. 
Gratulacje od prze≥o-
øonych, wspÛ≥pracow-
nikÛw i w≥adz samorzπ-
dowych otrzymali: 
m ≥. asp. Marian Kowal,
sierø. sztab. Wies ≥aw
RybczyÒski, sierø. sztab.
Robert Bobrowicz, 
st. sierø. Stanis≥aw Grzeú-

kowiak, st. post. Zbi-
gniew Darmoros i st.
post. Piotr Dwojak. 
Majπc takich ÑstraønikÛw
Ziemi Chojnowskiej î

moøemy mieÊ nadziejÍ,
øe w grodzie nad Skorπ
bÍdzie siÍ nam øy≥o bez-
piecznie.

eg

„„SSzzeeœœcciiuu  wwssppaanniiaa³³yycchh””

asp. Romuald Kozio³

- dzielnicowy rejonu gminnego

Komisariatu Policji w Chojnowie

Dzielnica obejmuje wsie: Bia³a,

Biskupin, Budziwojów, Dobro-

szów, Dzwonów, Czernikowice,

Goliszów, Go³aczów, Go³ocin,

Groble, Jerzmanowice, Jaroszów-

ka, Konradówka, Krzywa, Mi-

chów, NiedŸwiedzice, Okmiany,

Osetnica, Pawlikowice, Piotrowice,

Rokitki, Stary £om, Strupice,

Witków, Zamienice.

Telefon: 

506 310 257 lub 8 188 687

sier¿. sztab. Henryk Rokita

- dzielnicowy rejonu miejskiego

Komisariatu Policji w Chojnowie

Dzielnica obejmuje ulice: Asnyka,

Po³udniowa, Z³otoryjska, Space-

rowa, Cicha, M³ynarska, Piotro-

wicka, Samorz¹dowa, Wys-

piañskiego, Boles³awiecka, Orzesz-

kowej, Konopnickiej, Modrze-jew-

skiej, Solskiego, Bogus³awskiego,

Kopernika, Bielawska, D¹brow-

skiego, Reymonta, Niemcewicza,

Rynek, Chmielna, Ogrodowa,

Prusa, Plac Konstytucji 3 Maja,

Boh.Getta Warszawskiego, Witosa,

Mickiewicza, Kusociñskiego,

Kraszewskiego, Zielona, Kole-

jowa, Koœciuszki, Drzyma³y,

Chopina, Ciemna, Komuny

Paryskiej, Katedralna, Tkacka,

Fabryczna, Zapolskiej, Sempo-

³owskiej, Æwikliñskiej, Polna,

Rejtana, P.Skargi, Ma³achow-

skiego, Grottgera, Parkowa.

Telefon: 

507 937 688 lub 8 188 687

sier¿.sztab. Andrzej ¯ak

- dzielnicowy rejonu miejskiego

Komisariatu Policji w Chojnowie

Dzielnica obejmuje ulice: Wojska

Polskiego, Sobieskiego, Rzemieœl-

nicza, Kiliñskiego, Wolnoœci,

Paderewskiego, S³owackiego, Kra-

sickiego, Sienkiewicza, Sk³o-

dowskiej, Lipowa, Akacjowa,

£okietka, Maczka, Sikorskiego,

Boh. Powstania Warszawskiego,

Kochanowskiego, Grunwaldzka,

Chrobrego, Okrzei, Rac³awicka,

Brzozowa, £u¿ycka, Baczyñ-

skiego, Tuwima, Broniewskiego,

Staffa, Kruczkowskiego, Gole-sza-

ñska, ¯eromskiego, Nowa, Przelot,

Lubi¹ska, Legnicka, Kwiatowa,

Szpitalna, Grodzka, Krótka,

D³ugosza, K.Wielkiego, Matejki,

Reja, Plac Wogezów, PoŸniaków,

Konarskiego, Królowej Jadwigi,

Moniuszki, Plac Zamkowy, Œcie-

giennego, S³oneczna.

Telefon: 

506 310 287 lub 818 86 87

Dariusz Cichoñ - kierownik

Referatu Dzielnicowych.

Telefon: 

0507 975 266 lub 818 86 87

997 i kom 112

Poznaj swojego dzielnicowego
Na proœbê Czytelników, przypominamy obecnych dzielnicowych 

i podleg³e im rejony. Z funkcjona-riuszami mieszkañcy mog¹ kontak-

towaæ siê osobiœcie, telefonicznie pod numerem s³u¿bowym komisariatu

lub pod osobistym numerem komórkowym.
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Nasi pierwszoklasiœci niedzielne przedpo-

³udnie 21. XI 2004 spêdzili na sali gimnasty-

cznej. Tradycyjny turniej koszykówki sêdzio-

wa³ po raz szósty p. Bartosz Gêbala.

Has³o przewodnie tych pi³karskich zmagañ

to „WOLNOŒÆ BEZ NA£OGÓW”. Ozdobiliœ-

my nim puchary dla zwyciêskich dru¿yn. 

A kolejnoœæ dru¿yn by³a nastêpuj¹ca:

I miejsce klasa Ib

II miejsce klasa Ic

III miejsce klasa Ia

Przyznano jeszcze dwie mi³e nagrody dla

najskuteczniejszej zawodniczki - Agnieszka
Korol klasa Ic i zawodnika - Patryk
Zdanowski - klasa Ib.

Gratulujemy!

Nagrody, dyplomy i puchary wrêczy³ dyrek-

tor M. Gêbala 14 grudnia podczas spotkania

z rodzicami. To te¿ ju¿ tradycja. Uczniowie,

pod opiek¹ pedagoga, po raz czwarty przygo-

towali „wywiadówkê” inn¹ ni¿ wszystkie.

Powiedzieli Rodzicom sami o sobie, o tym co

ich boli i przera¿a. Poruszyli tematy trudne,

nie czekaj¹c a¿ wyrêcz¹ ich doroœli.

M³odzie¿ spotka³a siê w grudniowy wieczór

w auli szko³y ze swoimi rodzicami i z rodzi-

cami m³odszych kolegów. Uczniowie opo-

wiedzieli w krótkiej inscenizacji o tym, co 

w ich ¿yciu jest wa¿ne: 

*¯YÆ to jest TWOJE ZDANIE*

* ¯YÆ BEZ NARKOTYKÓW*

Oœmieszyli polskie absurdy:

PAPIEROS i ALKOHOL szkodz¹ zdrowiu, a

jednak oba towary s¹ w³aœciwie ogólnie dos-

têpne, a nawet reklamowane wbrew ustawie.

Wskazali na dobre sposoby porozumiewania

siê dziewcz¹t ze swoimi mamami: mo¿na za

pomoc¹ d³ugich listów.

Rodzice w atmosferze skupienia, wzruszenia

i zadowolenia wys³uchali autentycznych

wypowiedzi pierwszoklasistów. Pytania s¹

zadawane przez pedagoga na warsztatach 

z profilaktyki uzale¿nieñ:

1. DLACZEGO uczniowie siêgaj¹ po

narkotyki ?

2. CZEGO oczekujesz od doros³ych

(rodziców, nauczycieli, wychowaw-

ców)?

Tradycja ma to do siebie, ¿e nale¿y j¹
pielêgnowaæ.
Staramy siê o to szczególnie, tym bar-
dziej, ¿e to dobra tradycja.
Pomagaj¹ nam w tym nawet absolwenci
naszej szko³y.
Czas na podziêkowania. Tym milsze, ¿e

sk³adamy je naszym sta³ym przyjació³mi:

· Komisja Rozwi¹zywania Proble-
mów Alkoholowych – Urz¹d
Miasta Chojnów

· Pan Jan Kureñ – sklep „U Jana”
· Panowie Jan i Zenon Rudziak –

sklep sportowy
· Sta³y sponsor.

Dziêkujemy serdecznie.

Grupa ds. profilaktyki
pedagog

W ramach rozpoczêtego we wrzeœniu br. przez

Szko³ê Podstawow¹ nr 3 w Chojnowie progra-

mu edukacyjnego Sokrates Comenius, dosz³o do

spotkania szkó³, bior¹cych udzia³ w tym

miêdzynarodowym projekcie. 

Spotkanie mia³o miejsce w niemieckiej szkole

podstawowej Antoniusschule w Dorsten (za-

g³êbie Ruhry) w dn. 2 -7.12.2004. W spotkaniu

wziêli udzia³ nauczyciele z Finlandii ze szko³y

podstawowej w Tornio oraz nauczyciele 

z Niemiec ze szko³y podstawowej w Dorsten.

Nasz¹ szko³ê reprezentowali dyrektor M. Szklarz,

nauczycielki j. niemieckiego M. Lewicka i J. Pi-

róg oraz nauczycielka nauczania zinte-

growa-nego B. Kruk. Nauczyciele

niemieccy, polscy i fiñscy mieli

okazjê wymieniæ doœwiadczenia oraz

opracowaæ strategiê dzia³ania i plan

pracy na przysz³y semestr nad tem-

atem przewodnim projektu ,,Woda

jako eliksir ¿ycia”, czego efektem

koñcowym ma byæ wspólne wydanie

ksi¹¿ki. 

Wizyta w Dorsten to nie tylko rozmowy,

dyskusje i ustalenia, ale przede wszystkim inte-

gracja szkó³ europejskich. Polscy i fiñscy

pedagodzy uczestniczyli m.in. w zajêciach lek-

cyjnych, bior¹c w nich aktywny udzia³.

Przedstawiciele miasta oraz nauczyciele nie-

mieccy przygotowali bardzo interesuj¹cy pro-

gram spotkania, poza wizyt¹ w szkole, mogliœ-

my poznaæ dzieje miasta, jego kulturê i architek-

turê. Delegacja polska i fiñska zosta³a bardzo

serdecznie przyjêta przez w³adze miasta, szcze-

gólnie przez burmistrza Dorsten p. Lamberta

Lütkenhorsta, który zorganizowa³ dla nas intere-

suj¹c¹ wycieczkê po okolicach Dorsten i Za-

g³êbia Ruhry.

Kolejne spotkanie partnerów projektu Comenius

przewidziane jest na kwiecieñ 2005 i odbêdzie

siê w szkole podstawowej w Azeglio we

W³oszech.

Marta Lewicka i Justyna Piróg

nauczycielki j. niemieckiego w SP 3 

w Chojnowie

Niniejszy projekt zosta³ zrealizowany przy

wsparciu finansowym Wspólnoty Europejskiej 

w ramach programu Socrates Comenius. Treœci

samego projektu lub materia³ów nie odzwier-

ciedlaj¹ stanowiska Komisji Europejskiej czy

Agencji Narodowej w danej sprawie, a zwi¹zku

z tym ani Komisja Europejska, ani Agencja

Narodowa nie ponosi za nie odpowiedzialnoœci.

Profilaktyka uzale¿nieñ w Gimnazjum Nr 2

Spotkanie w Dorsten
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Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie

Hanka i Pompu³a
O akcji „Ca³a Polska czyta dzieciom” s³ysza³

chyba ka¿dy. Nie ka¿dy jednak wie, ¿e 

w Chojnowie w Miejskiej Bibliotece Publicznej

cyklicznie odbywaj¹ siê spotkania zwi¹zane 

z tym programem. Od kilku ju¿ lat MBP

zaprasza osoby znane w naszym mieœcie lub te,

które warto poznaæ, które czytaj¹ fragmenty

ksi¹¿ek z literatury dzieciêcej m³odym mi³oœ-

nikom s³owa pisanego. 

Spotkania te ciesz¹ siê ogromn¹ popularnoœci¹

wœród naszych dzieci, zw³aszcza, ¿e na ogó³ tek-

sty s¹ humorystyczne, a ka¿dy z goœci stara siê

wypaœæ w roli lektora jak najlepiej. 

15 grudnia przed m³odymi s³uchaczami 

z ksi¹¿k¹ Piotra Wojciechowskiego pt. „Z kufra

pana Pompu³a” usiad³a Hanka D¹browska -

Król, szkolny pedagog z Gimnazjum nr 2 

w Chojnowie. Ksi¹¿ki Piotra Wojciechowskiego

to zabawne i pe³ne m¹droœci historyjki inspi-

rowane bogat¹ wyobraŸni¹. W jego utworach

tradycyjne fantastyczne i ludowe motywy

pojawiaj¹ siê w nieoczekiwanych sytuacjach,

osadzone najczêœciej w codziennym ¿yciu. 

„Z kufra pana Pompu³a” to jeden z licznych

przyk³adów lektury trafiaj¹cej do dzieci.

„G³oœno czytaj¹ca” pani Hanka D¹browska -

Król wspaniale odnalaz³a siê w klimacie tej

ksi¹¿ki, swobodnie przekazuj¹c niesamowite

historie jej bohaterów.

Nic dziwnego, goœæ biblioteki sam bowiem lubi

podró¿e i przygodê, szczególnie poleca uroki

naszego piêknego kraju. 

„ Pochodzê z Zag³êbia Œl¹sko-D¹browskiego.

Tam zdoby³am wykszta³cenie. Do Chojnowa

przyjecha³am w poszukiwaniu pracy w 1982 r.

Lubiê narty, podró¿e i swoj¹ pracê. Daje ona

gwarancjê systematycznych kontaktów z m³o-

dzie¿¹. M³odzi ludzie to kopalnia pomys³ów.

Razem „wyczarowujemy” nasz lepszy œwiat” -

tak o sobie napisa³a bohaterka spotkania. Ten

„odcinek” g³oœnego czytania ró¿ni³ siê nieco od

poprzednich, pani pedagog ubarwi³a je bowiem

kilkoma oryginalnymi zabawami psycholo-

gicznymi integruj¹c uczestników i wprowa-

dzaj¹c przyjazn¹ atmosferê.

Spotkanie zakoñczono pytaniami zarówno doty-

cz¹cymi przeczytanego tekstu, jak i ¿ycia pry-

watnego pani pedagog. 

Rozpoczêta w czerwcu 2001 roku przez

Fundacjê ABC XXI - Program Zdrowia

Emocjonalnego przy wspó³pracy z Polska Izb¹

Ksi¹¿ki akcja „Ca³a Polska czyta dzieciom” nie

ma na celu nauczenie dzieci czytania, ale

nauczenie ich lubienia czytania. Za³o¿enie 

w takiej formie dzia³ania z pewnoœci¹ siê

sprawdza. Przy okazji najm³odsi mieszkañcy

grodu nad Skor¹ maj¹ szansê poznaæ doros³ych,

którym akcja i jej idee nie s¹ obojêtne.

eg

* * *

S³owa uznania i serdeczne podziêkowania za

przygotowanie spotkania pod has³em „Dzieñ

G³oœnego Czytania” kierujê do Miejskiej

Biblioteki Publicznej w Chojnowie. Doceniaj¹c

fachowoœæ i zaanga¿owanie Pani Marzeny Luty

i Pani Ma³gorzaty Krzywda dziêkujê za cierpli-

woœæ i serdecznoœæ, której doœwiadczy³am.

Pozostaje wdziêczna Pani dyrektor Barbarze

Landzberg za zaproszenie, a wszystkim pra-

cownikom Miejskiej Biblioteki Publicznej

dziêkuje za mile spêdzone chwile.

Hanka D¹browska-Król

WIÊCEJ KSI•¯EK !

W 2004 roku zakupiliœmy
923 ksi¹¿ki – o 129 ksi¹¿ek
wiêcej, ni¿ w roku 2003. By³o
to mo¿liwe dziêki pozyskaniu
dodatkowych œrodków finan-
sowych: 3.000 z³ z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochro-
ny Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej we Wroc³awiu (w ra-
mach programu „W poszuki-
waniu Ÿróde³ Skory”) oraz
2.800 z³ z Ministerstwa Kul-
tury.

NASZE NOWOŒCI

Oddzia³ dla Dzieci 
i M³odzie¿y:

Z cyklu abc ORIGAMI:

Dorota Dziamska -
„BAJKOWE KÓ£ECZKA
czyli origami p³askie z ko³a”

Tym razem przeniesiemy siê
w œwiat bohaterów ulubio-
nych ksi¹¿ek. Z kolorowych
kó³ek wyczarujemy postaci
krasnoludków, czarownicy,
królewny Œnie¿ki, Ma³ej
Syrenki, Pippi Langstrump, 
a nawet Harry`ego Pottera.

Dorota Dziamska - „ŒWIAT
Z KO£A I Z KWADRATU
czyli origami przestrzenne”

Dziêki tej ksi¹¿ce, nauczymy
siê sk³adaæ formy przestrzen-

ne z kó³ i kwadratów. I to nie
tylko ³atwe modele, takie jak
³ódka, lalki, anio³ek czy kras-
noludki, ale tak¿e bardziej
skomplikowane formy – pu-
de³ko, papierow¹ kulê i kolo-
rowe papierowe bry³y.

Dzia³ dla Doros³ych:

Antoni Czubiñski - „HIS-
TORIA POLSKI XX
WIEKU”

Wydanie drugie, poprawione 
i uzupe³nione.

Ksi¹¿ka prezentuje wizjê
ewolucji stosunków na zie-
miach polskich w ca³ym XX
w. na tle zmian, jakie
zachodzi³y w pañstwach
s¹siednich i w Europie jako
ca³oœci.

Udostêpniana na miejscu – 
w czytelni.

„SYSTEM UBEZPIECZEÑ
SPO£ECZNYCH: zagad-
nienia podstawowe”

Stan prawny na 1 paŸdzierni-
ka 2004 r.

Ksi¹¿ka zawiera omówienie
ustaw: o systemie ubezpie-
czeñ spo³ecznych, o œwiad-
czeniach w razie choroby 
i macierzyñstwa, o ubezpie-
czeniu spo³ecznym w razie

wypadków przy pracy i cho-
rób zawodowych, o emerytu-
rach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych, 
o organizacji i funkcjonowa-
niu funduszy emerytalnych
oraz o ubezpieczeniu spo-
³ecznym rolników.

Udostêpniana na miejscu – 
w czytelni.

Andrzej Wiszniewski -

„SZTUKA MÓWIENIA”

Poradnik napisany dla tych
wszystkich, którzy porozu-
miewaj¹c siê z innymi chc¹
robiæ to ³adnie, a przede
wszystkim przekonuj¹co. Jej
autor od wielu lat wyk³ada
komunikacjê spo³eczn¹ na
Politechnice Wroc³awskiej.

Udostêpniana na miejscu – 
w czytelni.

Z Miko³ajem na lodach
Nietypowe Miko³ajki, zorganizowane przez szkolne ko-

³o PCK pod kierunkiem Ma³gorzaty Horodeckiej, mieli

uczniowie zespo³u edukacyjno – terapeutycznego ze

Szko³y Podstawowej nr 4. Po wspólnej zabawie w œwie-

tlicy szkolnej, prezentacj¹ piosenek o tematyce œwi¹-

tecznej, obdarowaniu prezentami przez m³odych Miko-

³ajów i anio³ki, dzieci uda³y siê do restauracji MAKS.

Tam czeka³a na nie niespodzianka – lodowy deser,

ufundowany przez pana Janusza Suszyñskiego. Niektóre

z dzieci pierwszy raz by³y w prawdziwej kawiarni.

Pomimo ch³odu na dworze nikt siê nie rozchorowa³, 

a w pamiêci zosta³y wspomnienia tego grudniowego,

„lodowego dnia”.

Sponsorom: p. J. Suszyñskiemu, J. Wêglarskiemu, 

J. Kryszczukowi, M. Popielowi, E. Grabek – Kryñskiej,

K. Dziedzic, Z. M¹czniewskiej, M. Chorap - serdecznie

dziêkujemy.

Karolina Socha, Ma³gorzata Horodecka
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Kronika  towarzyska

Nadszed³ dla mnie niespodziewanie czas

zakoñczenia pracy dla gminy Chojnów. Nie

miejsce tu na rozwa¿anie przyczyn tej sytu-

acji. 

Mam nadziejê ,¿e „Wiadomoœci Gminy

Chojnów” nadal bêd¹ mia³y siê dobrze, z tej

gazetki czêsto by³em zadowolony. Ufam

tak¿e, ¿e rodziny dotkniête problemem uza-

le¿nienia czy przemocy nadal bêd¹ mia³y

gdzie otrzymaæ pomoc i wsparcie, a nawet

interwencjê.

Przez 6 lat pracy chyba uda³o mi siê spe³niæ

oczekiwania samorz¹du, aby gmina Chojnów

postrzegana by³a jako miejsce atrakcyjne

turystycznie i gospodarczo, a nie teren napiêæ

zwi¹zanych z prób¹ budowy spalarni. Niestety

to widmo znów zaczyna tu wracaæ.

Muszê przyznaæ, ¿e mnie dobrze pracowa³o

siê dla gminy Chojnów. Dziêkujê so³tysom i

radny, z których pomoc¹ uda³a siê niejedna

impreza i wydarzenie. Pozostajê zobowi¹zany

kierownikom bibliotek i wolontariuszom za

wspó³pracê przy realizacji dzia³añ na rzecz

œrodowiska wiejskiego. Bardzo sobie ceniê

kontakty z pedagogami szkó³ gminnych oraz

tymi, którzy wspierali gazetê swoimi informa-

cjami. Dziêkujê cz³onkom komisji GKRPA –

razem chyba stworzyliœmy zgrany i aktywny

zespó³ dobrze wykorzystuj¹cy œrodki bud¿e-

towe. Pragnê tak¿e podziêkowaæ za wspólne 6

lat „urzêdowym” Kole¿ankom i Kolegom,

niejedno przecie¿ zrobiliœmy dla gminy razem,

coraz lepiej siê rozumiej¹c.

Ceniê sobie pracê i roboczy kontakt z dyrek-

torami i pracownikami Stadniny Koni w Ja-

roszowce, Oœrodka Doradztwa Rolniczego 

i Muzeum Regionalnego w Chojnowie. 

W mojej pamiêci pozostan¹ tak¿e kontakty 

i udana wspó³praca ze stra¿akami, policjanta-

mi oraz harcerzami chojnowskiego hufca.

Dziœ muszê przyznaæ, ¿e gminê Chojnów

znam i czujê lepiej ni¿ miejsce, w którym

mieszkam. Po prostu ¿al siê rozstawaæ. 

Do widzenia. 

Z okazji imienin solenizantowi Eugeniuszowi
Byczkowskiemu ¿yczenia zdrowia, szczêœcia 
i pogody ducha oraz moc uœcisków œl¹: ¿ona, teœæ,
Zuzia z Wieœkiem, Wiesia, Heniek z Geni¹ oraz
wnuczêta.

* * *
Ukochanej córeczce Sylwii Czarneckiej z okazji
20. rocznicy urodzin moc gor¹cych ¿yczeñ ,
spe³nienia najskrytszych marzeñ, zdania matury,
dostania siê na studia oraz wszystkiego co najlep-
sze ¿ycz¹ mama, Daniel, S³awek z Magd¹, wujek
Heniek i ciocia Zuzia z rodzinami oraz dziadkowie
i pradziadek.

* * *
Geni Byczkowskiej z okazji imienin najser-
deczniejsze ¿yczenia szczêœcia, zdrowia i uœmiechu

na co dzieñ sk³adaj¹ dzieci, m¹¿, teœciowie, dzia-
dek W³adek oraz szwagierki z rodzinami.

* * *

Niech Twe ¿ycie s³odko p³ynie
W ka¿dej chwili i godzinie
Niech odejd¹ precz gorycze
Tego z g³êbi serca ¿ycz¹ kochanej mamie

Genowefie D³ugosz z okazji urodzin i imienin -

Tadek, Basia, Malwina i Maciek.

* * *

Miêdzyzak³adowa Komisja NSZZ „Solidarnoœæ”

POiW w Chojnowie sk³ada ¿yczenia wszelkiej

pomyœlnoœci w Nowym Roku 2005 wszystkim
cz³onkom i sympatykom naszego zwi¹zku.

Zarz¹d Chojnowskiego stowarzyszenia Pomocy

Wzajemnej „Barka” w Chojnowie serdecznie

dziêkuje sponsorom za pomoc w organizacji

Zabawy Miko³ajkowej, która odby³a siê

5.12.2004 r. w restauracji „Jubilatak”.

Serdecznie dziêkujemy Dyskontowi

Spo¿ywczemu „Biedronka” w Poznaniu od-

dzia³ Lubin, który zasponsorowa³ 50 paczek ze

s³odyczami. Podziêkowania nale¿¹ siê równie¿

Pani Helenie Ali Dul, która udostêpni³a nie-

odp³atnie lokal „Jubilatka” i dodatkowo zafun-

dowa³a dzieciom napoje i owoce. Chcielibyœmy

równie¿ podziêkowaæ zespo³owi muzycznemu

„Kociuby” za oprawê muzyczn¹ ca³ej imprezy.

Gor¹ce podziêkowania kierujemy tak¿e do tych,

którzy swoj¹ pomoc¹ i paczkami wzbogacili

miko³ajowe prezenty: staroœcie Mieczys³awowi

Kasprzakowi, burmistrzowi Janowi

Serkiesowi, radnej Joannie Katarzynie

Dziedzic, radnej Jolancie Wrotnej i radnej

Iwonie Foremny oraz p. Hermanowiczowi -

w³aœcicielowi Szko³y Jêzykowej.

Dziêkujemy równie¿ pracownikom Miejskiego

Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, stowarzyszeniu

niepe³nosprawnych prowadzonym przez

Stanis³awa Kryszczuka i wolontariuszom za

poœwiêcony czas i zaanga¿owanie.

* * *

Serdeczne podziêkowania za 2.letni¹

wspó³pracê Cz³onkom Klubu Sportowego

„Chojnowianka”, ksiêgowej - Pani Halinie

Sobczak oraz wszystkim sponsorom sk³ada

Prezes Zarz¹du Józef Chudziak.

* * *

Emilia Grzeœkowiak - redaktor naczelny

„G.Ch.” serdecznie dziêkuje w³aœcicielowi

firmy PUHP Export-Import Czes³aw Pi¹tek

za bezinteresown¹ pomoc i przekazanie na

potrzeby redakcji kartonowych s³upków.

Halowe kopanie
Z udzia³em ponad 160 zawodników (16 zespo³ów)

podzielonych na dwie grupy A i B, rozegrano pier-

wsze 3 kolejki ligi halowej. Poziom gry jest zró¿ni-

cowany, wiêkszoœæ meczów sta³a na wysokim po-

ziomie, dlatego te¿ w hali Powiatowego Zespo³u

Szkó³ by³o bardzo g³oœno, kolorowo i weso³o. 

Grupa A

Królewscy - Bia³a 3:3

Skorpions - Witamina Power 3:1

FC Zag³obianka - Skora Jadwisin 0:6

TABELA GR “A”  Miejsce        Pkt        Bramki

1) Skorpions 3 9          17:2

2) Królewscy 3 7          18:4

3) Huligani 3 6            7:9

4) Bia³a 3 4          12:9

5) Witamina Power 3 3        12:10

6) Skora Jadwisin 3 3            7:4

7) Jarz¹by 3 3          7:20

8) FC Zag³obianka 3 0          2:24

Grupa B

PHU Bobik - Palestyna 4:3

Metal Cynk - Energia 3:4

NiedŸwiedzice - Konrad 8:1

TABELA GR “B” Miejsce        Pkt        Bramki

1) NiedŸwiedzice 3 9           19:1

2) PHU Bobik 3 6             9:6

3) Konrad 3 6          10: 9

4) Energia 3 6           7:11

5) Orze³ Zagrodno 3 4             5:7

6) Palestyna 3 3           8:12

7) LO Chojnów 3 1             2:8

8) Metal Cynk 3 0             3:9

Klasyfikacja strzelców:

Grupa A

Serkies Ch. 7 bramek (Skorpions)

Ziomek P. 6 bramek (Królewscy)

Zeler A. 5 bramek (Królewscy)

Jêdrusiak P. 4 bramki  (Huligan)

Grupa B

Skoczeñ R. 10 (Iskra NiedŸwiedzice)

Snopek K. 5 (Iskra NiedŸwiedzice)

Gromala M. 5 (PHU Bobik)

Bobik M. 5 (Palestyna)

Didyk T. 4 (Iskra NiedŸwiedzice)

Hawrylów D. 4 (Konrad)

ze sportowym pozdrowieniem organizatorzy:

Piotr Seheniewicz, Miros³aw Pluta, Robert 

Go³êbiewski, Andrzej Matuszewski, Bogus³aw Chudy

Podziêkowania

Podziêkowania red. nacz. “Wiadomoœci Gminy Chojnów”
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OG£OSZENIA  DROBNE Komenda Hufca 

w Chojnowie 
organizuje tygodniowe

zimowisko podczas ferii

zimowych

W okresie od 12.02.05 r. 

do 27.02.05 r. w Bielawie 

dwa turnusy 7.dniowe 

z atrakcjami i profesjonaln¹

opiek¹.

Zapraszamy!

Kontakt 

i bli¿sze 

informacje

KH Chojnów;

pl. Zamkowy 2

tel. 818-86-42

lub 0509-397-772

DOMY  MIESZKANIA  LOKALE

Sprzedam dom wolnostoj¹cy w atrakcyj-

nym po³o¿eniu w Chojnowie + 2 dzia³ki

budowlane. 

Wiadomoœæ: tel. 0509-692-550. 

Sprzedam dom w budowie na wsi, dzia³ka

20 a, stan surowy zamkniêty, okolice Choj-

nowa. Wiadomoœæ: tel. 0696-069-638.

Sprzedam dom mieszkalny w Biskupinie,

centralne ogrzewanie, ³azienka.

Wiadomoœæ: tel. (076) 817-89-77 lub 

(076) 818-10-80 (po godz. 17.00)

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe spó³-

dzielcze - 49 m2 w centrum Chojnowa,

nowe budownictwo, wysoki parter, 2

pokoje, kuchnia, ³azienka, wc.

Wiadomoœæ: 

tel. 818-72-48 lub 0604-460-807.

Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe, Ip.,

stare budownictwo, pow. 57 m2, 2 pokoje,

kuchnia, przedpokój, ³azienka, na wiêksze

lub na dom jednorodzinny z dop³at¹.

Wiadomoœæ: tel. 0608-201-744.

Do wynajêcia mieszkanie 3.pokojowe 

w Chojnowie, nowe budownictwo. 

Wiadomoœæ: tel. (071) 765-22-69 lub

0505-703-511.

Poszukujê mieszkania do wynajêcia - stare

lub nowe budownictwo w Chojnowie lub

okolicy. Wiadomoœæ: tel. 819-12-16.

Sklep do wynajêcia w Z³otoryi przy ul.

Letniej 2, pow. u¿ytkowa 59 m2. 

Wiadomoœæ: tel. 878-64-25 do godz.

20.00.

Sprzedam lokal handlowo-us³ugowy 

o pow. 38 m2, po remoncie w okolicach

centrum miasta. Wiadomoœæ: 

tel. 818-71-25 lub 0608-536-345.

Lokal u¿ytkowy po remoncie, 16 m2

w Chojnowie wynajmê lub sprzedam.

Wiadomoœæ: tel. 818-16-81 lub 

0502-283-027.

AUTO-MOTO

Sprzedam RENAULT Clio RT, poj. 1,4,

rok prod. 1991, 3.drzwiowy, kolor czarna

per³a, centralny zamek w pilocie, elektr.

szyby i lusterka, szyberdach, welur,

siedzenia kube³kowe, sportowa kierow-

nica, halogeny, sportowy wygl¹d, cena

6700 z³.. Wiadomoœæ: tel. 0698-353-048.

INNE

Sprzedam dzia³ki budowlane po³o¿one 

w Chojnowie o powierzchni od 844 m2 do

1333 m2, atrakcyjna lokalizacja w po³ud-

niowej czêœci miasta. 

Wiadomoœæ: tel. 0608-330-379.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 54 a w Wit-

kowie oraz dzia³kê orn¹ bez obowi¹zku

przekwalifikowania pod budowê 34 a w

Ja-roszówce. Wiadomoœæ: tel. 818-79-25

do godz. 17.00 lub 817-88-60 po godz.

17.00.

Sprzedam dzia³kê przemys³ow¹ o pow.

0,6h mieszcz¹c¹ siê w Jerzmanowicach 1/1

przy trasie Chojnów-Boles³awiec, na

dzia³ce znajduje siê wiata naprawcza 

o wymiarach 6x10x4 oraz biura i baraki,

teren utwardzony i ogrodzony, nadaje siê

na maszyny budowlane. 

Wiadomoœæ: tel. 0694-102-630. 

Sprzedam gara¿ przy ul. Samorz¹dowej

(osiedle Piotrowice). 

Wiadomoœæ: tel. 818-78-86.

Sprzedam now¹ drukarkê 24.ig³ow¹ z d³u-

gim wa³kiem marki OKI, cena do uzgod-

nienia. Wiadomoœæ: tel. 818-65-45 w godz.

8.00-14.00.

Sprzedam ³ó¿eczko dziecinne z ochra-

niaczami, stolik z pó³kami do przewijania,

kojec dla dziecka, cena do uzgodnienia.

Dy¿ury aptek w Chojnowie 
w dni œwi¹teczne i niedziele

(styczeñ, luty, marzec)

Pod S³oñcem: - 6.02.05, 6.03.05, 28.03.05

Salix: -  16.01.05, 13.02.05, 13.03.05

Melisa: - 23.01.05, 20.02.05, 20.03.05

Farmed: - 30.01.05, 27.02.05, 28.03.05

Sobota: 

zwyk³e godziny otwarcia (9.00-13.00) 

- apteka dy¿uruj¹ca 17:00-18:00

Niedziela lub œwiêto - dy¿ury:

9:00-13:00 oraz 17:00-18:00




